
 

1 
 

 

 
Ljubljana, 22. 11. 2018 

 

ZAPISNIK 
8. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH, 

ki je potekala dne 22. novembra 2018 od 17. ure dalje 
v prostorih AMEU – ISH 

 

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

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov 7. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH in 
potrditev zapisnika 

2. Podaljšanje mandata predstavnici študentov v komisiji za kakovost 
3. Podaljšanje institucionalne akreditacije  
4. Sporočanje sprememb o študijskem programu 
5. Korektivni ukrepi – realizacija 
6. Priprava samoevalvacijskega poročila 2017/18 
7. Raziskovalni program – pridružitev izvajalca AMEU-ECM 
8. Razno  

 

AD 1. Komisija za kakovost ugotavlja, da so sklepi njene 7. seje realizirani in potrjuje zapisnik 
7. seje komisije. 

 
AD 2. Podaljšanje mandata predstavnici študentov v KZK 

Komisija ugotavlja, da je Senat AMEU - ISH Jerici Pavšič, predstavnici študentov v KZK, na 
svoji 235. seji (september 2018) podaljšal mandat v komisiji za kakovost še za eno študijsko 
leto (2018/19, torej do 30. 9. 2019), saj je podaljšanje mandata vezano na status študenta. 
 

AD 3. Podaljšanje institucionalne akreditacije  

AMEU-ISH mora do konca septembra 2019 oddati vlogo za podaljšanje akreditacije, kar 
zahteva pripravo obsežne dokumentacije ob oddaji vloge (glede na veljavna Merila Nakvis-a). 
Pri pripravi dokumentacije poleg Komisije za kakovost sodelujejo tudi drugi organi AMEU-
ISH, zato se predlaga razdelitev dela glede na pristojnosti in pooblastila vseh odgovornih oseb. 

 
AD 4. Sporočanje sprememb 
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Ugotavlja se, da spremembe študijskega programa niso bile sporočene na NAKVIS – na 
predlog NAKVIS-a se spremembe vnesejo v nov obrazec.  

 
AD 5. Korektivni ukrepi – realizacija 

KZK ugotavlja, da je bila večina ukrepov, ki jih je predlagala na 7. seji Senatu v sprejem v 
zvezi s SEP 2016/17 realizirana, v primeru, da aktivnosti niso bile (še) realizirane oziroma 
dokončane pa komisija predlaga, da se z njimi nadaljuje. 

• Ločena izvedba anket za AMEU-ISH – V IZVAJANJU; Tina Kavtičnik poroča, da bodo 
študijskem letu 2018/19 ustrezno prilagojeni anketni vprašalniki in da se bodo vse ankete 
izvajale ločeno za AMEU-ISH 

• Izvedba ankete o diplomantih: DELNO REALIZIRANO; Tina Kavtičnik poroča, da bodo v 
študijskem letu 2018/19 izvedene ankete za vse diplomante, ki so kdajkoli končali študij 
na AMEU-ISH, saj je število diplomantov zelo nizko – zgolj posamezni študenti zaključijo 
študij v posameznem študijskem letu, izjema je študijsko leto 2015/16, ko so študij 
zaključili podiplomski študenti po starih študijskih programih.  

• Vzpostavitev Alumni kluba AMEU – ISH po zgledu AMEU-ECM: NEREALIZIRANO; 
ostaja strateški cilj za uresničitev v prihodnje. 

• Izdelava in sprejetje strateškega načrta za obdobje 2018-2023 (po zgledu AMEU-ECM) – 
V IZVAJANJU; po zgledu strateškega načrta AMEU-ECM delovna skupina pripravlja 
strateški načrt (Strateški načrt AMEU-ECM 2018-2023). 

• Izdelava letnega načrta dela 2018/19: V IZVAJANJU; KZK se seznanja, da je Letni načrt 
dela AMEU-ISH 2018/19, prav tako v pripravi, in sicer po zgledu AMEU-ECM. 

• Spodbujanje domačih študentov k udeležbi v mednarodnih izmenjavah v programu 
Erasmus: DELNO REALIZIRANO; v š.l. 2018/19 naj bi se 1 doktorski študent v poletnih 
mesecih udeležil izmenjave v Srbiji.  

• Okrepljena promocijska dejavnost za povečanje vpisa – REALIZIRANO; okrepljena 
promocija študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje; s strani Službe za PR in marketing se 
študijski programi promovirajo na različne načine: predstavitve študija po srednjih šolah, 
na sejmih, promocijskih, družabnih, znanstvenoraziskovalnih in strokovnih dogodkih. 

• Uspešne prijave na domače in tuje razpise na področju ZRD: REALIZIRANO; Polona 
Tratnik poroča, da je AMEU-ISH oddal številne kakovostne prijave na javne razpise; 3 
temeljni in 1 podoktorski projekt ARRS (podoktorski projekt: dr. Maruša Hauptman 
Komotar, 3 temeljni projekti-sodelovanje z IRRIS), MIZŠ: JR-spodbujanje raziskovalcev 
na začetku kariere (dr. Maja Gutman, diplomantka AMEU-ISH). Na mednarodni ravni so 
bile oddane prijave na razpise: Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship (dr. Maja 
Gutman, sodelovanje z UCLA), Norway Grants – Regional Cooperation (dr. Lenart Škof), 
Interreg Adrion (dr. Darovec) itd. 

 

AD 6. Priprava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2017/18 

KZK ugotavlja, da so bile ankete za preteklo študijsko leto 2017/18 izvedene. Analiza anket bo 
vključena v samoevalvacijsko poročilo za š. l. 2017/18, ki ga je potrebno kot vsako študijsko 
leto tudi letos pripraviti, in sicer glede na veljavna Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
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visokošolskih zavodov in študijskih programov iz leta 2017, kar zahteva ustrezno prilagoditev 
posameznih poglavij veljavnim merilom. Komisija zato predlaga, da se prične delo v zvezi s 
pripravo SEP in v ta namen poziva vse deležnike k posredovanju podatkov za pripravo SEP kot 
tudi k pripravi predlogov in pripomb in s tem k aktivnemu sodelovanju pri pripravi SEP.  
KZK je obveščena, da je v novembru 2018 na NAKVIS-u potekala delavnica, ki se jo je udeležil 
mag. Tomaž Klojčnik (ECM). V zvezi s tem se komisija seznanja, da bo potrebno pripraviti 
tudi ločene samoevalvacije študijskih programov (na 3 leta), zato bo potrebno pripraviti 
navodila in načrt za izdelavo ločenih samoevalvacij študijskih programov (na ravni Alma 
Mater). 
 

AD 7. Razpis ARRS za podelitev koncesij za raziskovalne programe  - pridružitev 
izvajalca AMEU-ECM  

Komisija se seznanja s kandidaturo na razpisu ARRS za podelitev koncesij za raziskovalne 
programe z vlogo za preoblikovanje obstoječih raziskovalnih programov, in sicer na način, da 
se pridruži izvajalec AMEU-ECM. Programska skupina kandidira za povečanje sredstev.  

 
AD 8. Razno 

Dne 15. in 16. marca 2019 bo potekala že 7. znanstvena konferenca »Za človeka gre: Prihodnost 
zdaj!«, zato je kot vsako leto potrebno pozvati visokošolsko osebje in študente AMEU-ISH h 
aktivni udeležbi na konferenci s prispevkom.  
 

Seja se je zaključila ob 18.15h. 

 

Zapisnik zapisala:  

Tina Kavtičnik, l. r. 

 


