
 

 

 

Ljubljana, 13.5. 2021 

 

ZAPISNIK 
14. seje Komisije za kakovost AMEU - ISH,  

ki je potekala online  13.5.2021  
ob 10. 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. Analiza realizacije plana KZK v študijskem letu 2020_21 
2. Korektivni ukrepi na podlagi samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 

2019/2020  
3. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID  
4. Razno 

 
 
AD 1. Analiza realizacije plana KZK v študijskem letu 2020_21 
 
Člani KZK ugotavljajo, da so bile vse predvidene aktivnosti KZK uspešno obravnavane na treh  
sejah v študijskem letu 2020/21. Do zadnje 14. seje je bilo sprejetih 10 sklepov. Do današnjega 
dne je bilo realiziranih 9 sklepov, v teku je 1 sklep.  
 

Sklep št. 11/2020-21: 

Ponovno se pozove za realizacijo še nerealiziranega sklepa.  

 

AD 2. Korektivni ukrepi na podlagi samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2019/2020 
 
Na podlagi samoevalvacijskega poročila se sprejmejo naslednji korektivni ukrepi:  

- V študijskem letu 2020/2021 se naj okrepi mobilnosti študentov in študentk ter 
pedagoškega in nepedagoškega kadra v programu Erasmus+,  

- V študijskem letu 2020/2021 se naj v študijski proces vključi vsaj ena vrhunska 
gostujoča predavatelj ali predavateljica in/ali raziskovalec ali raziskovalka,  

- V študijskem letu 2020/2021 se naj izvede vsaj ena delavnica s strani bibliotekarja 
AMEU – ISH za zaposlene na AMEU,  
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- V študijskem letu 2020/2021 se naj izvede delavnica za uporabnike o dostopnosti 
elektronskih virov in njihovi uporabi (predvsem za doktorske študente in študentke), 

- V študijskem letu 2020/2021 se naj uvede izbirne predmete v okviru modula Digitalna 
humanistika na študijskem programu 2. Stopnje Humanistične znanosti, 

- V študijskem letu 2020/2021 se naj vzpostavi spletno stran kariernega centra na 
spletni strani ISH. 

 
Še do konca tega študijskega leta je potrebno:  

- Pripraviti letni načrt in poročilo o znanstvenoraziskovalnem delu AMEU – ISH,  
- Preučiti možnost za izvajanje skupnih oziroma dvojnih programov z visokošolskimi 

zavodi iz tujine, 
- Preučiti možnosti za izvedbo poletne šole za prihajajoče študente in študentke ter 

predavatelje oziroma predavateljice.  
 

Sklep št. 12/2020-21: 

Komisija za kakovost sprejme sklep, da se odgovorne osebe za realizacijo ponovno pozove 
k realizaciji zastavljenega.  

 
 
AD 3. Posebno spremljanje študijskega procesa vezano na COVID  
 
Komisija za kakovost ugotavlja, da se teoretični del študija izvaja na daljavo. Študentje so, 
sodeč po anketah, ki jih izpolnjujejo takoj po predavanjih, s študijem na daljavo zadovoljni.  
 

Sklep št. 13/2020-21: 

Komisija za kakovost se zaveže, da bo tudi v prihodnjem letu redno nadzorovala 
zadovoljstvo študentov s študijem.   

 

Zapisnik zapisala:                                                                     

Tina Kavtičnik 


