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SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 2018/2019 
 
 

Načrt aktivnosti je sprejela skupina za kakovost Ljudske univerze Kočevje dne, 19.9.2018 in člani Andragoškega zbora dne, 18.10.2018  
 
 
 

Izbrano področje: ZUNANJI STROKOVNI SODELAVCI 

Izbrano podpodročje: ZADOVOLJSTVO ZUNANJIH STROKOVNIH SODELAVCEV 

Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo zunanjih strokovnih sodelavcev s podporo zaposlenih na LU Kočevje, z 
organizacijo, s prostori, opremo. 

Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali? Kako 
bomo ugotovili, ali že 
dosegamo standard 
kakovosti? 

Od koga/ iz katerih virov 
bomo pridobivali podatke? 

Kako bomo zbirali podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

V organizaciji spremljamo 
zadovoljstvo zunanjih strokovnih 
sodelavcev in na osnovi 
ugotovitev uvajamo potrebne 
izboljšave.  

Kako so zunanji strokovni 
sodelavci na splošno zadovoljni s 
podporo zaposlenih na LU 
Kočevje? V kolikšni meri so 
zadovoljni s storitvami v naši 
organizaciji? 

Zunanji strokovni sodelavci Evalvacijski vprašalnik 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 
 



 Kako so zunanji strokovni 
sodelavci zadovoljni z 
organizacijo izobraževanj, s 
prostori, z opremo? Ali jim 
strokovni sodelavci jasno podajo 
informacije, so jim v podporo pri 
reševanju težav? Ali jim pridejo 
naproti pri usklajevanju 
terminov? 

Zunanji strokovni sodelavci Evalvacijski vprašalnik 

 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 

  

 Kako so zunanji strokovni 
sodelavci zadovoljni z vsebino 
izobraževalnih programov oz. 
dejavnosti? 

Zunanji strokovni sodelavci Evalvacijski vprašalnik 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 

 Ali so kot zunanji strokovni 
sodelavci deležni spoštovanja s 
strani strokovnih sodelavcev LU 
Kočevje in kako s stran 
udeležencev? 

Zunanji strokovni sodelavci Evalvacijski vprašalnik 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 

 Odprti tipi vprašanj: 
- Če bi vas vprašali, kako 

ste zadovoljni pri delu na 
LU Kočevje, na kaj vse bi 
pomislili? 

- Katere težave opažate pri 
sodelovanju s strokovnimi 
sodelavci LU Kočevje, in 
katere pri udeležencih? 

- Katere pozitivne vidike 
opažate pri delu na LU 
Kočevje? 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 

Zunanji strokovni sodelavci Vodeni intervju z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci, ki imajo v 
tekočem šolskem letu sklenjeno 
pogodbo za najmanj 100 ur 
izobraževalnega dela. 



- Ali je informiranje in 
obveščanje ustrezno (e-
pošta, oglasna deska, 
sms)? 

 

Kako bomo vedeli, da standard kakovosti dosegamo? 

Vsaj 75 % zunanjih sodelavcev je zadovoljnih s podporo zaposlenih na LU Kočevje, z organizacijo izobraževanj, s prostori, z opremo. 
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