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Ljubljana, 15. 3. 2018 

  

 ZAPISNIK 
7. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH, 

ki je potekala dne 15. marca 2018 od 17. ure dalje 
v prostorih AMEU - ISH 

 

Prisotni člani: red. prof. dr. Polona Tratnik, doc. dr. Sebastjan Kristovič, mag. Jerica Pavšič, 
Tina Kavtičnik 

 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH 
2. Odločba Nakvis – Humanistični študiji 
3. Obravnava samoevalvacijskega poročila za š. l. 2016/17 
4. Korektivni ukrepi 
5. Rezultati anket 
6. Organizacija ESA konference 
7. Razpis ARRS za podelitev koncesij za raziskovalne programe 
8. Razno 

 

AD 1. Zapisnik 6. seje Komisije za kakovost se potrdi. 

 
AD 2. Potrditev mandata predstavnice študentov v KZK 

Komisija za kakovost ugotavlja, da je Senat predstavnici študentov Jerici Pavšič potrdil mandat 
v Komisiji za kakovost. 

 
AD 3. Akreditacija študijskega programa Humanistični študiji 

KZK se seznani z odločbo Nakvisa o prvi akreditaciji univerzitetnega študijskega programa 
Humanistični študiji (z dne 21.9.2017), s čimer bo na fakulteti omogočen študij na vseh treh 
stopnjah. Dodiplomski študijski program se bo pričel izvajati v študijskem letu 2018/19. V 
zvezi s tem KZK ugotavlja, da bodo zaradi izvajanja dodiplomskega študija potrebno 
spremeniti ime fakultete, posodobiti ustanovitveni akt in statut, sprejeti nove pravilnike in druge 
akte ipd. 
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AD 4. Samoevalvacijsko poročilo za š. l. 2016/17 

Komisija obravnava samoevalvacijsko poročilo 2016/17 in ugotavlja, da je pripravljeno za 
sprejem na senatu.  

 
AD 5. Predlog korektivnih ukrepov 

Na podlagi obravnave SEP komisija za kakovost predlaga Senatu AMEU-ISH nabor naslednjih 
korektivnih ukrepov za študijsko leto 2016/17:  
 
• Zaradi pridobljene akreditacije univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 

Humanistični študiji se pristojne službe (služba za PR, referat za študijske zadeve, 
mednarodna pisarna itn.) poziva k okrepljeni promociji tega študijskega programa po 
različnih kanalih (spletna stran, socialni mediji, letaki, predstavitve na sejmih, po srednjih 
šolah, na promocijskih, družabnih, izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih, strokovnih in 
drugih dogodkih ipd.). Navedeni ukrepi se prav tako nanašajo na podiplomska študijska 
programa Humanistične znanosti (2. in 3. stopnja), še posebej na mag. študij; kot izhaja iz 
SEP 2016/17, v tem programu ni vpisa. 

• KZK predlaga vzpostavitev Alumni kluba diplomantov AMEU-ISH po zgledu Alumni 
kluba, ki deluje na AMEU-ECM, saj je do sedaj podiplomski študij na AMEU-ISH 
zaključilo več kot 150 diplomantov 

• KZK ugotavlja, da se ankete diplomantov doslej še niso izvedle; predlaga se, da se v 
prihodnjem študijskem letu 2017/18 izvedejo za vse diplomante, ki so kdajkoli zaključili 
podiplomski študij na AMEU – ISH, rezultati ankete pa se vključijo v samoevalvacijsko 
poročilo. Tini Kavtičnik se nalaga, da pregleda ustreznost ankete o diplomantih, ki se 
uporablja na ECM, in se ustrezno prilagodi za ISH. 

• KZK se seznanja, da je na AMEU-ECM v pripravi strateški načrt (2018-2023) – v okviru 
usposabljanja ISO, zato komisija vodstvu in pristojnim službam AMEU-ISH nalaga 
pripravo dolgoročnega strateškega načrta (2018-23) po zgledu Strateškega načrta AMEU-
ECM. KZK predlaga, da naj se pri pripravi novega strateškega načrta smiselno upoštevajo 
predhodne strateške usmeritve AMEU-ISH, ki naj se aktualizirajo glede na obstoječe 
razmere, v katerih ISH deluje na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. 

• KZK je seznanjena, da bo na AMEU-ECM pripravljen v okviru usposabljanja ISO tudi 
letni načrt dela, zato nalaga vodstvu in pristojnim službam, da se na tej osnovi pripravi tudi 
letni načrt dela za študijsko leto 2018/19. 

• Komisija ugotavlja, da je sodelovanje s študenti izjemno uspešno, študenti se aktivno 
vključujejo in sodelujejo v študijskih, obštudijskih, raziskovalni dejavnosti, njihovi 
predstavniki pa v organe AMEU – ISH. Študente je potrebno spodbujati k udeležbi v 
programu Erasmus+, saj je fakulteta v novembru 2017 pridobila Erasmus listino. 

• Glede knjižnične dejavnosti KZK poziva upravni odbor k redni nabavi aktualne literature, 
zato naj se pozove učitelje, da predlagajo aktualno literaturo iz njihovih področij. 

• KZK ugotavlja, da je potrebno nadaljevati z uspešnimi prijavami raziskovalnih projektov 
na domače in mednarodne razpise na področju ZRD.  

• Na podlagi rezultatov anket v samoevalvacijskem poročilu za študijsko leto 2016/17 
komisija predlaga sprejem ukrepov povsod, kjer je povprečna ocena nižja od 3,5 oziroma 
se je ocena znižala v primerjavi s preteklim študijskim letom. 
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• KZK ugotavlja, da je odstotek (%) študentov, ki so izpolnili anketo, precej nizek, zato 
predlaga, da se v prihodnjem letu sprejmejo ukrepi za zvišanje deleža izpolnjenih anket. 

• Iz rezultatov ankete o zadovoljstvu študentov in študentk s študijem na AMEU – ISH 
izhaja, da je splošna ocena vseh kriterijev ankete 3,83 (5-stopenjska lestvica); izmed 
posameznih kriterijev so najvišje ocenili prostor in opremo, najnižje pa urnik (3,4), kar 
pomeni, da so bili v kriteriju urnik rezultati ankete pod kritično mejo 3,5. KZK predlaga, 
da se pred novim študijskim letom opravi razgovor s študenti in izvajalci (npr. na 
družabnem srečanju ob zaključku študijskega leta), da se ugotovi, ali je ocena kriterija urnik 
verodostojna; pri interpretaciji rezultatov ankete je treba upoštevati, da je bil vzorec 
anketirancev izredno majhen, zato ni nujno, da skupna povprečna ocena odraža dejansko 
stanje, saj so študenti in študentke večkrat v neformalnih pogovorih pohvalili organizacijo 
in izvedbo študijskega procesa – torej tudi urnik.  

• Iz pregleda rezultatov ankete o zadovoljstvu študentov z delom predavateljev komisija za 
kakovost ugotavlja, da so bili vsi predavatelji odlično ocenjeni in da je povprečna ocena 
izjemno visoka (4,84). Noben izvajalec oziroma izvajalka ni imel skupne povprečne ocene 
nižje od 3,5, zato ukrepi na tem področju niso potrebni. 

• V zvezi z izvedbo anket KZK predlaga ukrep ločene izvedbe vseh anket za ISH (ankete o 
delovnem zadovoljstvu – pedagoški in nepedagoški kader); anketiranje je doslej potekalo 
skupaj z AMEU-ECM in AMEU-Akademijo za ples, vendar pa je zaradi različnosti 
poslanstev visokošolskih institucije bolj smiselno, da se v prihodnje izvaja ločeno. Tako bo 
možna bolj podrobna interpretacija rezultatov anket – ne samo na ravni AMEU. 

 

AD 6. Organizacija ESA konference 

Komisija se seznanja s konferenco Evropskega združenja za estetiko (European Society for 
Aesthetics), ki bo v juniju 2018 potekala v Mariboru v organizaciji Slovenskega društva za 
estetiko, AMEU-ISH in AMEU-ECM. Pri organizaciji konference sodeluje tudi ŠS fakultete. 

 
AD 7. Razpis ARRS za podelitev koncesij za raziskovalne programe 

Komisija predlaga, da se kandidira na razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne programe 
z vlogo za preoblikovanje obstoječih raziskovalnih programov, in sicer na način, da se predlaga 
pridružitev izvajalca AMEU-ECM. Programska skupina naj kandidira za povečanje sredstev.  

 
AD 8. Razno 

Kot vsako leto je tudi letos dne 9. in 10. marca potekala 6. znanstvena konferenca z mednarodno 
udeležbo »Za človeka gre: izzivi za znanost in izobraževanje«, ki jo organizira Alma Mater 
Europaea – ECM. Na konferenci so s svojimi prispevki aktivno sodelovali številni profesorji in 
študenti AMEU-ISH.  

 
Seja se je zaključila ob 18.35h. 

Zapisnik zapisala:  

Tina Kavtičnik, l.r. 


