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ZAPISNIK 
13. seje Komisije za kakovost AMEU - ISH,  

ki je potekala online  13.1.2021  
ob 14. uri  

 
Vabljeni člani: doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger, izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Tina 
Kavtičnik, Aleš Čakalič, izr. prof. dr. Rok Svetlič, dr. Maja Pucelj 

Dnevni red: 

1. Izdelava letnega samo-evalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/20 
2. Spremljanje sprememb v slovenskem in evropskem visokošolskem prostoru 
3. Seznanitev z možnostjo spremljanja zaposljivosti diplomantov preko E-VŠ izpisov 
4. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID 
5. Pregled letnega delovnega načrta za študijsko leto 2020/21 
6. Pregled realizacije Načrta ukrepov za izboljšanje delovanja zavoda  
7. Razno 

 
 
AD 1. Izdelava letnega samo-evalvacijskega poročila za študijsko leto 2019/20 
 
Posameznim deležnikom in strokovnim službam se je posredoval poziv za oddajo letnega 
poročila za preteklo študijsko leto.  

• Poročilo delovanja Senata in njegovih komisij 
• Poročilo o delovanju Akademskega zbora 
• Poročilo o znanstveno raziskovalnem delu 
• Poročilo o delu Mednarodne pisarne 
• Poročilo o mobilnosti na Alma Mater 
• Poročilo o delu kadrovske službe 
• Finančno poročilo 
• Materialne razmere po lokacijah 
• Poročilo o delu knjižnice 
• Poročilo o delu PR službe 
• Poročilo o izvolitvah v naziv 
• Poročilo o založniški dejavnosti 

 
Pripravi se analiza vpisa ter analiza zadovoljstva vseh deležnikov.  
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Sklep št. 10/2020-21: 

Odgovorne osebe, ki do predvidenega datuma še niso posredovala poročila, se ponovno 
pozove, da jih oddajo. 

 

AD 2. Spremljanje sprememb v slovenskem in evropskem visokošolskem prostoru 
 
 
Vodstvo opozori na nekatere spremembe v slovenskem in evropskem visokošolskem 
prostoru:  

- Prilagoditev študijskega procesa na on-line način (del študija se je izvajal na daljavo). 
- Prilagoditev praktično vseh delovnih procesov na on-line način (administrativni, 

študijski in znanstveno-raziskovalni ter projektni). 
 
 
AD 3. Seznanitev z možnostjo spremljanja zaposljivosti diplomantov preko E-VŠ 
izpisov 
 

Člane KZK se seznani z možnostjo spremljanja in analiziranja zaposljivosti diplomantov 
preko evš-ja. Najpogostejša ugotovljena pomanjkljivost zajema podatkov v letu 2019 in 
ključna za sistem spremljanja zaposljivosti sta manjkajoča podatka o poklicu diplomanta 
(po SKP-08) in o dejavnosti enote poslovnega subjekta (po SKD 2008), v katerem je 
diplomant zaposlen.  
Problem je tudi Status »Siva cona«, ki pomeni, da v eVŠ iz nobenega od uporabljenih 
podatkovnih virov podatek o diplomantu ni bil zajet/prejet. Podatki  za ISH prav tako niso 
točno, ker v primeru vrednosti pod 5, se zaradi varstva osebnih podatkov, podatki ne 
izpišejo številčno, ampak pod vrednostjo “z”.  
 
Alma Mater se prav tako pridružuje spremljanju diplomantov na evropski ravni. Zaenkrat so 
bile na izobraževanju podane nekatere pomanjkljivosti, ki jih je zaznati pri spremljanju 
zaposljivosti. Na Alma Mater se je izpostavilo, da je cilj predvsem spremljanje kompetenc 
diplomantov, spremljanje podatkov o zaposljivosti tujih diplomantov Alma Mater ter 
bojazen zaradi slabe odzivnosti diplomantov ter dodatnih omejitev zaradi GDPRja.  
 

AD 4. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID 
 
Sproti se spremljajo povzetki predavanj s strani študentov, ocene zadovoljstva študentov in 
vse poteka zelo solidno.  Študentje so z izvedbo študija na daljavo zadovoljni. 
 
AD 5. Pregled letnega delovnega načrta  
 
 V mesecu januarju je bil na Senatu potrjen Letni delovni načrt za študijsko leto 2020/21. 
Prav tako se člani KZK seznanijo z realizacijo letnega delovnega načrta za preteklo študijsko 
leto.  
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Z Letnim delovnim načrtom za študijsko leto 2020/21 se seznani vse deležnike in se jih 
pozove k realizaciji.  
 
 
AD6. Pregled realizacije Načrta ukrepov za izboljšanje delovanja zavoda na podlagi 
poročila strokovnjakov NAKVIS 
 
Člani KZK pregledajo realizacijo zastavljenih ukrepov v sklopu Odziva na poročilo o 
podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda. Večina aktivnosti je bila realiziranih že v 
preteklem študijskem letu, nekaj pa je ostalo še nerealiziranih oziroma v postopku. 

 

 Na podlagi priporočila, se Komisija za kakovost seznani s predlogi izboljšav visokošolskih 
učiteljev, ki je bilo zbrano na podlagi mnenjske ankete, ki se izvaja vsako leto:  

- Delati na čim boljši interakciji s študenti v času izvajanja študija na daljavo 
- Povečati vpis 

Na podlagi zapisanih izboljšav, se intenzivira promocijske aktivnosti. Za pedagške delavce se 
izvede izobraževanje na temo online interaktivnosti.  

V preteklem letu ni bilo izpeljano predavanje s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi, 
zaradi izrednih razmer. Namesto tega, se je v študijski proces angažiralo tudi nekatere 
strokovnjake iz prakse, ki omogočajo študentom prenos praktičnega znanja preko predavanj. 
Tako je zagotovljen prenos prakse v učni prenos skozi celotno študijsko leto.  

Prav tako je v teku širjenje pridobljenih vrednost humanizma širši skupnosti in sicer skozi 
mednarodno znanstveno konferenco Alma Mater, kamor se povabi širšo javnost, kot tudi 
strokovnjake iz prakse ter akademike iz področja humanistike. KZK je mnenja, da poslanstvo 
širjenja pridobljenih vrednot uspešno udejstvuje.  

Uspešno so bili pregledani ter posodobljeni učni načrti 1. in 3. stopnje. Posodobitev se je 
nanašala predvsem na Bloomovo taksonomijo. Sicer se predvideva aktualizacija učnih 
načrtov enkrat letno.  

Za študijsko leto 2020/21 so bili imenovani: tutor učitelj ter tutorji študenti.  

Študenti se uspešno vključujejo v organe zavoda, obštudijske dejavnosti pa so bile nekoliko 
okrnjene zaradi izrednih razmer.  

Kljub spodbudi študentov in predavateljev, realiziranih mobilnosti v študijskem letu 2020/21 
še ni bilo. Organiziran je bil tudi informativni dan za mobilnost.  

Delovni čas knjižnice je bil spremenjen, se pa planira selitev knjižnice v nove prostore ter 
zaposlitev novega knjižničarja.  

Povezovanje študentov z ostalimi študenti humanističnih smeri se vrši preko mednarodne 
znanstvene konference, kjer se vabi tako študente kot tudi predavatelje iz drugih 
humanističnih šol v Sloveniji in tujini.  

Organizacija tekmovanj za študente še ni bila realizirana.  
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Zapisnik zapisala:                                                                     

Tina Kavtičnik 


