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Ljubljana, 3. 9. 2019 

 

ZAPISNIK 
9. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH, 

ki je potekala dne 3. septembra 2019 od 17. ure dalje 
v prostorih AMEU – ISH 

 

Prisotni člani: izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Tina Kavtičnik, mag. Jerica Pavšič  

Odsotni člani: red. prof. dr. Polona Tratnik 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH 
2. Potek mandata članom KZK 
3. Priprava na podaljšanje akreditacije AMEU-ISH 
4. Obravnava samoevalvacijskega poročila 2017/18 
5. Predlog korektivnih ukrepov 
6. Izvedba ankete o diplomantih 
7. Nova Merila Nakvis-a 2019 
8. Rezultati razpisa ARRS - raziskovalni program 
9. Razno 

 

 
AD 1. Potrdi se zapisnik 8. seje Komisije za kakovost AMEU-ISH.  

 
AD 2. Potek štiriletnega mandata članov KZK  

Štiriletni mandat članov KZK (izjema je predstavnik študentov v komisiji) se izteka z dnem 30. 
9. 2019, zato KZK nalaga Senatu imenovanje članov KZK za prihodnje 4-letno mandatno 
obdobje, Študentski svet fakultete pa komisija poziva k imenovanju novega člana, saj 
predstavnici študentov fakultete v komisiji s koncem študijskega leta 2018/19 prav tako poteče 
mandat. 

 
AD 3. Priprava na podaljšanje akreditacije 

Komisija za kakovost ugotavlja, da poteka intenzivna priprava na oddajo vloge za podaljšanje 
akreditacije (rok: 30. september 2019) in da je delo na tem področju usklajeno glede na 
odgovornosti posameznih oseb. 
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AD 4. Samoevalvacijsko poročilo 2017/18 

Komisija ugotavlja, da je SEP za študijsko leto 2017/18 v zaključni fazi priprave, h kateri je 
aktivno pristopila tudi doc. dr. Maruša Hauptman Komotar, ki je od marca 2019 na fakulteti 
zaposlena kot strokovna sodelavka za kakovost. SEP bo obravnavan in predvidoma sprejet na 
naslednji (septembrski) seji Senata AMEU-ISH. 

 
AD 5. Korektivni ukrepi 

Na podlagi obravnave SEP 2017/18 komisija za kakovost predlaga senatu fakultete v sprejem 
naslednje korektivne ukrepe:  

• Potrebna je nadaljnja promocija študijskih programov za povečanje vpisa, saj je v 
študijskem letu 2018/19 na dodiplomski študij vpisanih 5 študentov, na magistrski 1 
študent, na doktorskem študiju pa so poleg študentov, ki so v š.l. 2016/17 pridobili 
sofinanciranje v okviru JR MIZŠ (v tem š.l. vpisani v 3. letnik študija), vpisani posamezni 
študenti. 

• Za večjo promocijo vpisa KZK nalaga PR službi, da aktivira Facebook idr. račune za 
AMEU – ISH in po tem kanalu okrepi aktivnosti oglaševanja na socialnih omrežjih  - 
promocija institucije, študijskim programov, znanstvenoraziskovalnega dela, knjižnične, 
založniške in publicistične dejavnosti itd. 

• KZK na podlagi analize anket ugotavlja, da so bile z izjemo anketiranja delodajalcev 
izvedene vse ankete, vključno z anketami o diplomantih; v zvezi z rezultati anket predlaga 
sprejem ukrepov povsod, kjer je povprečna ocena  nižja od 3,5 oziroma se je ocena znižala 
v primerjavi s preteklim študijskim letom. Vsi profesorji so odlično ocenjeni, zato ukrepi 
na tem področju niso potrebni, zagotoviti pa je potrebno povečanje števila vseh deležnikov, 
ki izpolnijo ankete. V zvezi z anketami z delodajalci KZK predlaga ukrep organizacije 
okrogle mize z delodajalci, npr. v soorganizaciji AMEU – ISH in AMEU – ECM, kjer bi se 
razpravljalo o kompetencah diplomantov. 

• KZK nalaga delovni skupini za izpeljavo sprememb, da zaradi izvajanja dodiplomskega 
študija poskrbi za ustrezno spremembo imena fakultete in v skladu s tem ustrezno dopolni 
obstoječe pravilnike in druge akte (v kolikor tovrstne naloge še niso izvedene).  

• KZK je seznanjena, da je bil na AMEU – ECM sprejet pravilnik o spremembah sestavin 
študijskih programov, zato je potrebno v skladu z ZVIS in spremembami NAKVIS-a 
pravilnik po zgledu AMEU – ECM prilagoditi za AMEU – ISH, s pričetkom veljavnosti  v 
novem študijskem letu. 

• KZK poziva pristojne službe (referat, služba za PR in marketing ipd.) k okrepitvi promocije 
dejavnosti v sklopu Kariernega centra Alma Mater. 

• KZK ugotavlja, da se na ISH tutorstvo izvaja zgolj v neformalni obliki, zato nalaga 
pristojnim službam, da se po zgledu sistema tutorstva na AMEU -ECM vzpostavi formalno 
tutorski sistem tudi na AMEU-ISH. 

• Potrebno je še aktivneje pristopiti k oživitvi mednarodnih izmenjav v programu Erasmus; 
študente dodiplomskega in podiplomskega študija, pa tudi pedagoški in nepedagoški kader, 
je potrebno še bolj spodbujati k udeležbi v programu Erasmus+, saj so na voljo pridobljena 
finančna sredstva. 
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• KZK poziva mednarodno pisarno k sklenitvi novih bilateralnih sporazumov v okviru 
programa Erasmus, da bodo imeli študenti in osebje pri odločanju, kam na izmenjavo, na 
voljo več držav (npr. sosednje – Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska). 

• KZK ugotavlja, da so v š.l. 2017/18 na AMEU – ISH v okviru študijske dejavnosti gostovali 
3 odlični profesorji iz tujine, v okviru projektnega gostovanja pa 1 slovenski raziskovalec, 
ki deluje v tujini, zato je potrebno s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje, saj 
se s tem krepi internacionalizacija študija doma za vse študente, ki se ne udeležujejo 
izmenjav v okviru Erasmus-a.  

• Glede na izkazano odličnost AMEU-ISH pri izvajanju raziskovalnega programa in 
raziskovalnih projektov je potrebno okrepiti vključevanje rezultatov raziskovalnega dela 
AMEU – ISH v predavanja, seminarje ipd., študente pa v načrtovanje in izvajanje 
raziskovalnih projektov. 

• KZK ugotavlja, da je cilj na ravni Alma Mater vzpostavitev e-izvoda objavljenih zaključnih 
del, zato poziva pristojne službe (referat, informacijska služba) k uresničitvi tovrstnega 
cilja. 

• KZK ugotavlja, da so nekatere vsebine na spletni strani AMEU-ISH zastarele, zato poziva 
pristojne službe k ustreznem ažuriranju in posodobitvi uradne spletne strani fakultete (po 
zgledu spletne strani AMEU – ECM). 

• KZK ugotavlja, da se je prirast novega gradiva v knjižnici v š.l. 2017/18 rahlo, vendar ne 
zadosti povečal, zato se potrebno tudi v prihodnje povečati število novih enot gradiva 
predvsem tam, kjer je manko. Pozvati je potrebno profesorje k oddaji njihovih predlogov 
za nakup literature, Upravni odbor pa naj zagotovi sredstva za nakup gradiva.  

• AMEU – ISH si mora prizadevati za vnovično pridobitev sofinanciranja doktorskega 
študija, ki je bil s spremembo visokošolske zakonodaje ukinjeno. 

• KZK ugotavlja, da je potrebno spremljati zaposljivost in kompetence diplomantov AMEU-
ISH, zato nalaga pristojnim službam uresničitev tega ukrepa.   

 
AD 6. Izvedba ankete o diplomantih 

Pravilnik o anketiranju določa, da se anketiranje diplomantov izvaja vsako študijsko leto. 
Zaradi manjšega števila diplomantov AMEU – ISH v posameznem študijskem letu (zgolj 
posamezni diplomanti) komisija v zvezi s tem sprejema naslednji sklep: 

• Sklep: Izvedba ankete o diplomantih AMEU – ISH se izvaja periodično na vsake 
2 študijski leti iz razloga nizkega števila diplomantov v posameznem študijskem 
letu. 

Komisija za kakovost prav tako ugotavlja, da ankete z delodajalci niso bile izvedene. 

 
AD 7. Nova Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo Nakvis-a 

KZK se seznanja, da je Svet Nakvis-a dne 21. 2. 2019 sprejel Merila za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (objavljena na spletni strani agencije 
kot neuradno prečiščeno besedilo, dne 8. 3. 2019 objavljen v Uradnem listu Akt o spremembah 
in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
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programov). Članom KZK se nalaga proučitev novih meril, predvsem z vidika nalog in 
obveznosti glede priprave in oddaje vloge za institucionalno reakreditacijo. 

 
AD 7. Spremembe notranjih aktov AMEU-ISH 

KZK je seznanjena, da delovna skupina pripravlja spremembe, vezane na izvajanje 
dodiplomskega študija (uskladitev ustanovitvenega akta, statuta, pravilnikov in drugih 
notranjih aktov, sprememba imena fakultete). KZK ugotavlja, da je potrebno v Poslovniku 
kakovosti preveriti vsebine, ki se nanašajo na čistopis statuta in morebitne druge akte, in le-te 
ustrezno posodobiti, zato nalaga delovni skupini za izpeljavo sprememb, da v poslovnik 
kakovosti smiselno umesti morebitne spremembe, vezane na statut. Rok: do naslednje seje 
senata, ko se bo obravnavalo tudi samoevalvacijsko poročilo za š.l. 2017/18. KZK delovni 
skupini prav tako nalaga, da po zgledu poslovnik dela komisije za kakovost Univerze v Novi 
Gorici pripravi poslovnik komisije za kakovost z rokom do naslednje seje senata fakultete. 

AD 8. Rezultati razpisa ARRS za podelitev koncesij za raziskovalne programe 

Komisija se seznanja, da je bila kandidatura na razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne 
programe z vlogo za preoblikovanje obstoječih raziskovalnih programov uspešna, saj je bilo 
pridobljeno financiranje raziskovalnega programa RKF za novo obdobje 6 let (do 2024) v 
vrednosti 500.000 eur; s tem je AMEU-ISH okrepil raziskovalni program z novim izvajalcem 
AMEU-ECM.  

 
AD 9. Razno 

Ni razprave. 

 

Seja se je zaključila ob 18.35h. 

 

Zapisnik zapisala: 

Tina Kavtičnik, l. r. 

 


