
 

 

	

Ljubljana,	28.	5.	2020	

	

ZAPISNIK	
11.	seje	Komisije	za	kakovost	AMEU	-	ISH,		

ki	je	potekala	korespondenčno		
od	četrtka,	21.	5.	2020	od	12.	ure,	do	srede,	27.	5.	2020	do	12.	ure	v	e-okolju 

	
Vabljeni	člani:	doc.	dr.	Maruša	Hauptman	Komotar,	 izr.	prof.	dr.	Sebastjan	Kristovič,	Tina	
Kavtičnik,	Ignac	Navernik,	izr.	prof.	dr.	Rok	Svetlič,	dr.	Maja	Pucelj	

Dnevni	red:	

1. Potrditev dnevnega	reda	11.	korespondenčne	seje	ter	zapisnika	10.	seje	Komisije	za	
kakovost	AMEU-ISH	

2. Podaljšanje	akreditacije	AMEU	–	ISH:	stanje	in	prihodnje	aktivnosti	
3. Imenovanje	novih	članov	v	Komisijo	za	kakovost	AMEU	–	ISH		
4. Samoevalvacijsko	poročilo	AMEU	–	ISH	2018/19	
5. Korektivni	ukrepi	na	podlagi	obravnave	Samoevalvacijskega	poročila	2018/19	
6. Predlogi	izboljšav	s	strani	visokošolskih	učiteljev	Komisiji	za	kakovost	AMEU	-	ISH	
7. NAKVIS	 –	 spremembe	 Meril	 za	 akreditacijo	 in	 zunanjo	 evalvacijo	 visokošolskih	

zavodov	in	študijskih	programov		
8. Razno	

	
	
AD	1.	Potrditev	dnevnega	reda	11.	korespondenčne	seje	ter	zapisnika	10.	seje	Komisije	
za	kakovost	AMEU	–	ISH	

Člani	Komisije	za	kakovost	AMEU	–	ISH	se	seznanijo	z	dnevnim	redom	11.	seje	(dopisna	seja)	
in	 zapisnikom	 10.	 seje	 Komisije	 za	 kakovost	 AMEU	 –	 ISH	 (Priloga	 št.	 1)	 in	 v	 zvezi	 s	 tem	
sprejemajo	naslednji	sklep:	

Sklep	št.	8/2019-20:	

Potrdi	se	dnevni	red	11.	seje	Komisije	za	kakovost	AMEU	–	ISH.	
Potrdi	se	zapisnik	10.	seje	Komisije	za	kakovost	AMEU	–	ISH.	

	
AD	2.	Podaljšanje	akreditacije	AMEU	–	ISH:	stanje	in	prihodnje	aktivnosti	

Dne	27.	 in	28.	2.	2020	 je	na	AMEU	–	ISH	potekal	obisk	skupine	strokovnjakov	NAKVIS-a	v	
sestavi	 prof.	 dr.	 Alenka	 Temeljotov	 Salaj	 (predsednica,	 Nova	 univerza,	 Evropska	 pravna	
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fakulteta),	prof.	dr.	Aleksandar	Jakir	(član,	Sveučilište	u	Splitu,	Filozofski	fakultet,	Hrvaška),	
Maja	Žibert	(članica,	študentka),	Martina	Mravlja	(članica,	NAKVIS)	in	izr.	prof.	mmag.	Mojca	
Zlokarnik	(opazovalka).	Po	obisku	je	skupina	strokovnjakov	pripravila	skupno	ugotovitveno	
Poročilo	o	podaljšanju	visokošolskega	zavoda	(z	dne	18.	3.	2020),	na	osnovi	katerega	je	bil	
pripravljen	sistematičen	pregled	uresničevanja	podanih	predlogov	za	izboljšanje	delovanja	
AMEU	-	ISH	(z	načrtom	ukrepov	oz.	aktivnosti,	terminskim	planom	in	odgovornimi	osebami	
za	njihovo	realizacijo)	in	že	izvedenih	rešitev,	ki	so	razvidni	iz	dokumenta	Načrt	ukrepov	za	
izboljšanje	 delovanja	 AMEU	 –	 ISH	 –	 Odziv	 na	 Poročilo	 o	 podaljšanju	 akreditacije	
visokošolskega	 zavoda	 (Priloga	 št.	 2).	Dokument	 je	bil	 sprejet	 v	marcu	2020	na	Senatu	 in	
Upravnem	odboru	AMEU	–	ISH,	vsa	dokumentacija,	vezana	na	odziv	na	ugotovitveno	poročilo,	
pa	je	bila	NAKVIS-u	posredovana	dne	15.	4.	2020.		

V	ugotovitvenem	poročilu	je	skupina	strokovnjakov	NAKVIS-a	izpostavila:	»Odličnost	–	AMEU	
–	ISH	izpolnjuje	vse	standarde	kakovosti	na	vseh	področjih	presoje,	razen	v	primeru		standarda	
16.«	Standard	16	je	vezan	na	zagotavljanje	ustreznih	in	stabilnih	finančnih	virov	za	izvajanje	
in	 nadaljnji	 razvoj	 visokošolske	 dejavnosti;	 v	 odziv	 na	 poročilo	 in	 s	 tem	 na	 ugotovljeno	
neizpolnjevanje	 tega	 standarda	 je	 bila	 NAKVIS-u	 dne	 15.	 4.	 2020	 posredovana	 dodatna	
dokumentacija	in	dokazila,	kar	je	razvidno	iz	priloženega	Načrta	ukrepov.	

Nadaljnji	postopek	podaljšanja	akreditacije	visokošolskega	zavoda	je	naslednji:	po	obravnavi	
posredovanega	odziva	na	ugotovitveno	poročilo	(april	2020)	skupina	strokovnjakov	pripravi	
končno	poročilo	o	podaljšanju	akreditacije	AMEU	–	ISH,	na	podlagi	katerega	Svet	NAKVIS-a	
poda	odločitev	(odločbo)	o	podaljšanju	akreditacije,	kar	bo	tema	naslednje	seje	KZK.	

	
AD	3.		 Imenovanje	novih	članov	v	Komisijo	za	kakovost	AMEU	–	ISH		

V	skladu	s	priporočili	strokovnjakov	NAKVIS-a,	ki	so	jih	podali	v	ugotovitvenem	poročilu	z	
dne	18.	3.	2020,	je	Senat	AMEU	–	ISH	na	svoji	246.	seji	dne	27.	3.	2020	v	Komisijo	za	kakovost	
AMEU	 –	 ISH	 imenoval	 dodatne	 člane	 iz	 vrst	 predavateljev	 in	 zunanjih	 deležnikov	 –	
diplomantov,	in	sicer:	

• izr.	prof.	dr.	Roka	Svetliča	kot	predstavnika	visokošolskih	učiteljev	in	sodelavcev	ter		
• dr.	Majo	Pucelj	kot	predstavnico	diplomantov	AMEU	–	ISH.		

V	zvezi	z	imenovanem	dodatnega	člana	iz	vrst	predstavnikov	gospodarstva/negospodarstva	
je	Senat	AMEU	–	ISH	prav	tako	sprejel	sklep,	da	se	v	Komisijo	za	kakovost	AMEU	–	ISH	vključi	
tudi	te	deležnike	in	da	se	po	pridobitvi	soglasja	primernega	člana	opravi	tudi	imenovanje	na	
Senatu.	Upoštevaje	navedeno	KZK	sprejema	naslednji	sklep:	

Sklep	št.	9/2019-20:	

V	 skladu	 s	 priporočilom	 NAKVIS-a	 komisija	 za	 kakovost	 poziva	 Senat	 AMEU	 –	 ISH	 k	
imenovanju	dodatnega	člana	v	KZK	iz	vrst	predstavnikov	gospodarstva	oz.	negospodarstva	
(iz	področij	študijskih	programov).	
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AD	4.	Samoevalvacijsko	poročilo	AMEU	–	ISH	2018/19	

Komisija	 za	 kakovost	 obravnava	 Samoevalvacijsko	 poročilo	 AMEU	 –	 ISH	 za	 študijsko	 leto	
2018/19	 (Priloga	 št.	 3)	 in	 po	 njegovi	 obravnavi	 ugotavlja,	 da	 je	 pripravljeno	 v	 skladu	 z	
veljavnimi	Merili	 za	 akreditacijo	 in	 zunanjo	evalvacijo	 visokošolskih	 zavodov	 in	 študijskih	
programov	in	s	tem	pripravljeno	za	sprejem	na	Senatu	AMEU	–	ISH.	V	zvezi	s	tem	komisija	
sprejema	naslednji	sklep:	

Sklep	št.	10/2019-20:	

Po	obravnavi	Samoevalvacijskega	poročila	AMEU	–	ISH	za	študijsko	leto	2018/19	Komisija	
za	kakovost	AMEU	–	ISH	sprejema	sklep,	da	je	samoevalvacijsko	poročilo	pripravljeno	za	
sprejem	na	Senatu	AMEU	–	ISH.		

	
AD	5.	Korektivni	ukrepi	na	podlagi	obravnave	Samoevalvacijskega	poročila	2018/19		
	
Na	podlagi	obravnave	Samoevalvacijskega	poročila	2018/19	Komisija	za	kakovost	AMEU	–	
ISH	ugotavlja	potrebo	po	uresničevanju	nabora	naslednjih	korektivnih	ukrepov1:	
	
1. Prizadevati	si	je	potrebno	za	vzpostavitev	novih	sodelovanj	doma	in	v	tujini	z	domačimi	

in	 tujimi	 izobraževalnimi,	 znanstvenoraziskovalnimi	 in	 razvojnimi	 organizacijami	 na	
področju	 humanistike	 in	 družboslovja	 ter	 povečati	 število	 sklenjenih	 sporazumov	 o	
sodelovanju	(Mednarodna	pisarna,	Projektna	pisarna,	vodstvo	fakultete).	

2. Za	povečanje	števila	vpisanih	študentov	na	vseh	treh	bolonjskih	stopnjah	in	pridobljenih	
raziskovalnih	projektov	je	potrebna	aktivnejša	promocija	(fizična,	online)	izobraževalne	
in	 raziskovalne	 dejavnosti	 AMEU	 -	 ISH	 s	 pomočjo	 informativnih	 gradiv,	 zloženk,	
predstavitvenih	zbornikov	študijskih	programov	 ipd.,	 socialnih	omrežij	 in	platform,	e-
poštnih	vabil,	spletnih	strani	(AMEU	–	ISH,	AMEU	–	ECM)	itn.,	zato	KZK	poziva	Službo	za	
PR	in	marketing,	IKT	službo,	Projektno	pisarno,	Mednarodno	pisarno,	vodstvo	fakultete	
k	uresničitvi	tega	ukrepa.	

3. Poleg	vsakoletne	(so)organizacije	AMEU	znanstvene	konference	z	mednarodno	udeležbo	
“Za	človeka	gre”	 je	potrebno	okrepiti	 izvedbo	različnih	znanstvenih	dogodkov	za	širšo	
javnost	(znanstveni	simpoziji,	seminarji,	odprta	predavanja	ipd.),	na	primer	oziroma	tudi	
v	e-okolju.	

4. Organizirati	 je	 potrebno	 dogodke	 pod	 okriljem	 Alumni	 kluba	 AMEU	 –	 ISH	 za	 vse	
diplomante,	ki	so	zaključili	študij	na	(AMEU	–)	ISH.		

5. Nadaljevati	 je	 potrebno	 z	 ohranjanjem	 visokokakovostne	 založniške	 podpore	
pedagoškemu	in	raziskovalnemu	procesu	preko	izdaje	periodičnih	in	knjižnih	publikacij	
ter	prijav	na	javne	razpise	na	področju	založniške	dejavnosti	(ARRS,	JAK	ipd.)	ter	okrepiti	
mednarodno	prepoznavnost	publicistične	dejavnosti	AMEU	–	ISH.		

6. Čeprav	je	knjižnica	bogato	založena	z	vrhunskim	humanističnim	gradivom,	je	v	skladu	s	
strategijo	načrtovana	dopolnitev	knjižnične	zbirke	polniti	z	novimi	enotami	knjižničnega	

 
1 	Nekateri	 korektivni	 ukrepi,	 ki	 so	 vezani	 na	 povečanje	 vpisa	 študentov	 (1.	 in	 2.	 stopnja)	 ter	 okrepitev	
internacionalizacije	in	mobilnosti	na	AMEU	–	ISH,	so	bili	pripravljeni	v	odziv	na	ugotovitveno	poročilo	in	v	aprilu	2020	
posredovani	NAKVIS-u.		
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gradiva	upoštevaje	predloge	za	nakup	gradiva	s	strani	visokošolskih	učiteljev	in	učiteljic	
ter	sodelavcev	in	sodelavk	AMEU	–	ISH	(vsaj	10	enot/leto).	

7. V	 skladu	 s	 priporočilom	 skupine	 strokovnjakov	 NAKVIS-a	 je	 potrebno	 v	 prihodnjem	
študijskem	 letu	 2020/21	 imenovati	 študentske	 predstavnike	 v	 organe	 in	 komisije	 v	
skladu	z	določbami	Poslovnika	Študentskega	sveta	AMEU	–	ISH	(sprejet	v	marcu	2020).	

8. Formalizacijo	uvedenega	tutorskega	sistema	je	treba	v	študijskem	letu	2020/21	izpeljati	
na	 osnovi	 vzpostavitve	 študentskega	 tutorstva	 (poleg	 učiteljskega	 tutorstva)	 in	
imenovanja	tutorjev-študentov	v	skladu	s	Pravilnikom	o	tutorskem	sistemu	na	AMEU	–	
ISH.	

9. Nadaljevati	je	potrebno	z	intenzivnim	prijavljanjem	na	domače	in	mednarodne	razpise	
na	 področju	 znanstvenoraziskovalne	 in	 razvojne	 dejavnosti	 ter	 povečati	 število	
pridobljenih	nacionalnih	in	predvsem	mednarodnih	projektov.	

10. KZK	predlaga	Projektni	pisarni	Alma	Mater,	da	AMEU	–	ISH	v	novem	obdobju	financiranja	
raziskovalnega	programa	Raziskave	kulturnih	formacij	(2019-2024)	kandidira	za	mesto	
mladega	raziskovalca.	

11. Spletno	stran	o	raziskovalni	dejavnosti	 je	treba	izboljšati	z	vsebinami,	ki	so	vezane	na	
pridobljene	raziskovalne	projekte	in	raziskovalni	program	(Projektna	pisarna).		

12. Okrepiti	 je	 potrebno	 prijave	 študentskih	 projektov	 na	 razpise	 (Javni	 štipendijski,	
razvojni,	 invalidski	 in	 preživninski	 sklad	 RS:	 Študentski	 projekti	 za	 družbeno	 korist	
(ŠIPK),	 Po	 kreativni	 poti	 do	 znanja,	 Gospodarski	 vestnik	 –	 razpis	 Kadrovski	 up	 ipd.)	
(Projektna	pisarna	Alma	Mater).			

13. V	letu	2020	je	treba	vnovično	kandidirati	za	pridobitev	Erasmus	listine	za	novo	obdobje	
(2021–2027);	 KZK	 nalaga	 mednarodni	 pisarni,	 da	 odda	 prijavo	 za	 pridobitev	 ECHE	
listine.		

14. Okrepiti	 je	 treba	 prijave	 na	 razpise	 CMEPIUS-a/Evropske	 komisije,	 ki	 omogočajo	
kratkoročno	(učno)	mobilnost	posameznikov:	Erasmus+,	CEEPUS,	bilateralni	sporazumi		
na	področju	učne	mobilnosti	posameznikov	(Mednarodna	pisarna).	

15. Med	 študenti	 je	 potrebno	 aktivno	 promovirati	 možnosti	 študijskih	 izmenjav	 v	 obliki	
mednarodno	 naravnanih	 dogodkov,	 npr.	 informativni	 dan	 Erasmus+,	 okrogle	 mize,	
predstavitvena	predavanja	ipd.	(Mednarodna	pisarna).	

16. Na	spletni	strani	je	treba	dodati	oz.	posodobiti	vsebine	o	možnostih	vključitve	v	različne	
programe	 mednarodnih	 izmenjav	 (Erasmus+,	 CEEPUS,	 EURAXESS)	 oziroma	 v	 krajše	
oblike	mednarodnih	izmenjav	(poletne	šole,	študijski	obiski	ipd.)	(Mednarodna	pisarna).	

17. KZK	 predlaga	 aktivno	 vključitev	 doktorskih	 študentov	 v	 mednarodno	 poletno	 šolo	
European	Summer	School	in	Cultural	Studies,	katere	AMEU	–	ISH	je	soustanovitelj	ter	v	
aktivnosti	konzorcija	ECOLAS	(European	Consortium	of	Liberal	Arts	and	Colleges).	

18. Okrepiti	 je	 treba	 izvajanje	 dejavnosti	 v	 okviru	 internacionalizacije	 doma	 preko	
sodelovanja	 gostujočih	 predavateljev	 iz	 tujine	 v	 študijskem	 procesu	 oz.	 tujih	
raziskovalcev	 v	 znanstvenoraziskovalni	 dejavnosti,	 izvedbe	 mednarodno	 usmerjenih	
dogodkov	(npr.	predstavitev	in	branje	literature	tujih	avtorjev	iz	področja	humanistike	
ipd.).	

19. Komisija	 za	 kakovost	 ugotavlja,	 da	 so	 bili	 v	 š.	 l.	 2018/19	 anketirani	 vsi	 predvideni	
visokošolski	 deležniki	 (študenti,	 diplomanti,	 visokošolski	 učitelji	 in	 sodelavci	 ter	
zaposleni);	ker	povprečna	ocena	nikjer	ni	bila	nižja	od	kritične	meje	3,5	(na	5-stopenjski	
lestvici	od	1	do	5),	ni	potrebe	po	dodatnih	ukrepih	na	tem	področju.		
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20. V	zvezi	z	izvedbo	anket	KZK	predlaga	ločeno	izvedbo	vseh	anket	za	AMEU	-	ISH	(ankete	
o	delovnem	zadovoljstvu	zaposlenih),	saj	 je	anketiranje	doslej	potekalo	na	ravni	Alma	
Mater,	vendar	pa	je	zaradi	različnosti	poslanstev	visokošolskih	institucij	bolj	smiselno,	
da	se	v	prihodnje	ankete	izvajajo	ločeno.	Tako	bo	možna	tudi	bolj	podrobna	interpretacija	
rezultatov	anket	–	ne	samo	na	ravni	AMEU.	

21. Za	večjo	finančno	stabilnost	je	v	skladu	s	strategijo	potrebno	povečati	delež	prihodkov	iz	
naslova	šolnin	in	pridobljenih	raziskovalnih	projektov.	

22. Vse	organe	AMEU	–	ISH	komisija	za	kakovost	poziva	k	aktivni	vključitvi	v	dejavnosti,	ki	
bi	 povečale	 možnosti	 za	 pridobitev	 sofinanciranja	 doktorskega	 študija	 oziroma	
morebitno	pridobitev	koncesije	za	študij	na	AMEU	–	ISH.		

23. V	skladu	s	strategijo	je	potrebno	preučiti	možnosti	za	vzpostavitev	skupnega	študijskega	
programa	 (Medicinska	 humanistika)	 z	 visokošolskim	 zavodom	 iz	 tujine	 (predvsem	
Avstrija,	Hrvaška).	

	
V	skladu	z	zgoraj	navedenim	Komisija	za	kakovost	AMEU	–	ISH	sprejema	naslednji	sklep:	
	
Sklep	št.	11/2019-20:	

Komisija	za	kakovost	AMEU	–	ISH	predlaga	Senatu	AMEU	–	ISH	v	sprejem	zgornji	nabor	
korektivnih	 ukrepov,	 ki	 izhajajo	 iz	 obravnave	 Samoevalvacijskega	 poročila	 2018/19	
(nekateri	 izmed	 njih	 pa	 tudi	 iz	 nabora	 ukrepov,	 ki	 so	 bili	 opredeljeni	 v	 odziv	 na	
ugotovitveno	poročilo	o	podaljšanju	akreditacije	visokošolskega	zavoda).			

	
AD	6.	Predlogi	izboljšav	s	strani	visokošolskih	učiteljev	in	učiteljic	komisiji	za	kakovost	

V	skladu	s	priporočili	skupine	strokovnjakov	NAKVIS-a	je	doc.	dr.	Maruša	Hauptman	Komotar,	
predsednica	KZK	AMEU	–	ISH,		v	marcu	2020	v	imenu	komisije	vsem	visokošolskim	učiteljem	
in	učiteljicam	ter	sodelavcem	in	sodelavkam	fakultete	posredovala	poziv	k	oddaji	predlogov	
za	izboljšanje	delovanja	visokošolskega	zavoda	in	študijskih	programov.	Predlog	izboljšav	je	
podala	ena	visokošolska	učiteljica	in	je	naslednji:	

»Z	lanskih	predavanj	bi	ponovila	le	to,	da	ni	dobro,	da	je	tehnično	osebje	na	dveh	lokacijah	hkrati,	
saj	če	oprema	neha	delati,	kot	se	je	zgodilo	meni,	potem	traja	20	minut,	da	pride	s	Kardeljeve	
ploščadi	 na	 Neubergerjevo,	 snemanja	 pa	 v	 tem	 času	 ni.	 /…/	 Drugih	 pripomb	 nimam,	 /…/,	
vsekakor	pa	tehnik	mora	biti	v	hiši,	ko	se	izvajajo	predavanja.	
Izrazila	bi	tudi	željo,	da	imamo	ambientalni	mikrofon,	ki	smo	ga	na	mojo	pobudo	že	imeli	na	
Kardeljevi	 ploščadi.	 To	 je	 tisti,	 ki	 je	 na	 predavateljevi	 mizi	 in	 ne	 na	 obleki.	 Prednost	 tega	
mikrofona	je,	da	posname	tudi	interakcijo	v	razredu	in	ne	samo	predavatelja.«	

V	zvezi	z	navedenim	KZK	sprejema	naslednji	sklep:			

Sklep	št.	12/2019-20:	

Komisija	 za	 kakovost	 poziva	 vodstvo	AMEU	 -	 ISH,	 da	 preuči	 podani	 predlog	 izboljšav	 s	
strani	 visokošolske	 učiteljice	 in	 v	 zvezi	 s	 tem	 sprejme	 ukrep,	 ki	 bo	 omogočal	 njegovo	
uresničitev.	
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AD	7.	NAKVIS		-	spremembe	Meril	za	akreditacijo	in	zunanjo	evalvacijo	visokošolskih	
zavodov	in	študijskih	programov	

Člani	KZK	se	seznanijo,	da	so	bile	v	decembru	2019	sprejete	nekatere	spremembe	Meril	za	
akreditacijo	in	zunanjo	evalvacijo	visokošolskih	zavodov	in	študijskih	programov;	trenutno	
veljavna	 različica	 Meril	 (neuradno	 prečiščeno	 besedilo)	 je	 objavljena	 na	 spletni	 povezavi	
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/.	
Člani	 KZK	 se	 prav	 tako	 seznanijo,	 da	 je	 na	 spletni	 strani	
https://www.nakvis.si/aktualno/objave/predlogi-predpisov-v-javni-obravnavi-merila-za-
akreditacijo-2/	 objavljen	 predlog	 predpisa	 (oz.	 Meril)	 v	 javni	 obravnavi;	 spremembe	 se	
nanašajo	na	Evro-sredozemsko	univerzo	EMUNI,	ki	kot	univerza	oziroma	zveza	univerz	uživa	
poseben	status,	zato	je	potrebno	v	Merilih	opredeliti	postopek,	da	bi	lahko	EMUNI	akreditiral	
in	izvajal	lastne	študijske	programe.	
	
AD	8.	Razno	
	

V	marcu	2020	je	bila	predvidena	izvedba	8.	znanstvene	konference	AMEU	»Za	človeka	gre«,	
ki	je	bila	zaradi	izrednih	razmer,	vezanih	na	zajezitev	širjenja	koronavirusne	bolezni	covid-
19,	prestavljena	za	nedoločen	čas.		
Člani	KZK	se	 seznanijo,	da	bo	v	 juniju	2020	 (bodisi	 v	 e-okolju	oziroma	v	 živo,	 odvisno	od	
razmer)	organizirana	študentska	sekcija	konference,	na	kateri	bodo	vsi	doktorski	študenti	
predstavili	 svoj	 prijavljen	 konferenčni	 prispevek	 (kar	 je	 obveznost	 v	 okviru	 predmeta	
Interdisciplinarne	 metodologije),	 študenti	 1.	 in	 2.	 stopnje	 pa	 se	 študentske	 konference	
udeležijo	kot	slušatelji.	
	

Zapisnik	zapisala:																																																																					

doc.	dr.	Maruša	Hauptman	Komotar,	
predsednica	Komisije	za	kakovost	AMEU	–	ISH																																																																												

	

__________________________________________________														

	

Priloge	k	zapisniku:		

- Priloga	št.	1:	Zapisnik	10.	seje	Komisije	za	kakovost	AMEU	–	ISH	

- Priloga	št.	2.	Načrt	ukrepov	za	izboljšanje	delovanja	AMEU	–	ISH	–	Odziv	na	Poročilo	

o	podaljšanju	akreditacije	visokošolskega	zavoda		

- Priloga	št.	3.	Samoevalvacijsko	poročilo	AMEU	–	ISH	2018/19		

	


