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AD 1. Konstitutiranje Komisije za ocenjevanje kakovosti 

Dosedanja predsednica Komisije za kakovost, doc. dr. Anji Hellmuth Kramberger pozdravi vse 
navzoče. Na seji se pozdravi tudi novo študentsko predstavnico, Nino Ravnik Palka, ki je bila 
imenovan s strani Študentskega sveta.  Ostali člani ostanejo enaki kot preteklo leto, z 
mandatom do 27.9.2023 oziroma do nove konstitutivne seje KZK.  

Sklep št. 1/2021-22: 

Imenuje se nova študentska predstavnica Komisije za kakovost, Nina Ravnik Palka, ki ji 
mandat velja do konca študijskega leta oziroma do prekinitve statusa.   

 

 

AD 2. Pregled aktivnosti Komisije za kakovost v preteklem študijskem letu 2020/2021 

Komisija za ocenjevanje kakovosti AMEU – ISH je v študijskem letu 2020/20201 izvedla tri seje.  
Ob pregledu zapisnikov ugotavljamo, da so bili vsi sklepi uspešno realizirani.  

Sklep št. 2/2021-22: 

Člani KZK se seznanijo z analizo realizacije plana v študijskem letu 2020/2021.  

 

AD 3.  Program dela Komisije za kakovost zadeve v študijskem letu 2021/2022 



V študijskem letu 2021/2022 se planirajo 3 seje Komisije za ocenjevanje kakovosti. Terminski plan 
sej je priloga k temu zapisniku: Seznam aktivnosti Komisije za kakovost v letu 2021/2022.  

Sklep št. 3/2021-22: 

Člani KZK potrdijo terminski plan sej KZK v študijskem letu 2021/2022.  

 

AD 4. Analiza vpisa 2021/2022 

Komisija za kakovost se seznani s posredovano analizo vpisa (PRILOGA 1 in PRILOGA 2). KZK 
ugotavlja, da se je v študijskem letu 2021/2022 na dodiplomski študijski program vpisalo sedem 
študentov, na doktorski študijski program pa en v prvi letnik ter 5 študentov po merilih za 
prehode v višji letnik. Vpis se je napram preteklim letom povečal.  

Na dodiplomski program so se vpisali 4 študenti ter en v višji letnik po merilih za prehode. Vpis 
je torej nekoliko upadel.   

Magistrski študijski program se zaradi pomanjkanja interesa ne bo izvajal.  

Sklep št. 4/2020-21: 

Člani KZK se seznanijo z analizo vpisa. Opozori se na zmanjšanje vpisa na dodiplomski študijski 
program, zato se predlaga, da se poveča promocija študijskega programa.  

 

 

AD 5. Analiza zadovoljstva študentov in predavateljev v študijskem letu 2020/21 

Za študijsko leto 2020/21 so bile izvedene naslednje ankete:  

- Zadovoljstvo študentov s storitvami Alma Mater 
- Zadovoljstvo študentov z delom visokošolskih učiteljev 
- Obremenjenost študentov 
- Zadovoljstvo visokošolskih učiteljev  
- Zadovoljstvo diplomantov  
Ugotavlja se, da je zadovoljstvo s strani vseh deležnikom dobro, ponekod tudi odlično. 
Večjih odstopanj ni bilo zaznati, tudi potrebe po večjih ukrepih ni bilo zaznati. Glede na 
manjše število vpisanih je problem včasih nizka stopnja odgovorov in se pod vprašaj 
postavlja reprezentativnost podanih rezultatov. Se pa tekom leta vrši ogromno neformalne 
komunikacije s vsemi deležniki in se morebitne predloge za izboljšave rešuje sproti in se tako 
omogoča nenehno izboljševanje.  

 

 

AD 6. Priprava letnega delovnega načrta za študijsko leto 2021/2022 

Člane KZK se seznani s predlogom Letnega delovnega načrta za študijsko leto 2021/22, ki bo 
praviloma potrjen na jutrišnji seji Senata AMEU-ISH. Nov letni delovni načrt je podobno zasnovan 
kot pretekla leta, torej po strateških ciljih iz Strateškega načrta 2018-23.  

Hkrati je bila izvedena tudi realizacija lanskega letnega delovnega načrta 2020/21. 



Ugotavlja se, da so ostale nerealizirane nekatere aktivnosti:  

- Izvedba magistrskega študijskega programa 
- Organizacija dogodka s strokovnjaki oz. prakse – zaradi izrednih razmer 
- Izvedba delavnic za študente glede iskanja virov in literature preko spleta – v postopku 

je iskanje novega knjižničarja 
- Mobilnost študentov in predavateljev – ni bilo interesa s strani deležnikov, kljub več 

aktivnostim za vzpodbudo mobilnosti 
- Promocija na tujih trgih – zaenkrat še ni bilo konkretnega načrta za izvedbo študijskega 

procesa za tuje študente 
- Preučitev možnosti za izboljšanje prepoznavnosti lokacije – akreditirana je bila nova 

lokacija v Ljubljani, uradno vlogo je potrebno podati še za zavod ISH.   
 

Odgovorne osebe se pozove k realizaciji.  

 

AD7 Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2020/2021 

V študijskem letu 2021/22 je predvidena vzorčna evalvacija doktorskega študijskega programa 
Humanistične znanosti. V ta namen je bila pripravljena vloga za evalvacijo študijskega 
programa ter posredovana na NAKVIS z vsemi prilogami. Pred vzorčno evalvacijo, se v skladu 
z Merili za akreditacijo in reakreditacijo predlaga izdelava samoevalvacija doktorskega 
programa Humanistične znanosti, ki se praviloma izvaja na tri leta. Hkrati se ugotavlja, da je 
treba v skladu z Merili NAKVIS posodobiti tudi Poslovnik kakovosti, iz katerega bo razvidno, da 
se na tri leta izvaja redna samoevalvacija študijskih programov.  

Obrazec za izvedbo evalvacije študijskega programa je bil pripravljen, opremljen z zelo 
natančnimi navodili, kaj se pričakuje.  

Zaradi izvedbe evalvacije študijskega programa ter zaradi priprav na vzorčno evalvacijo, se 
letošnji plan izvedbe samoevalvacije študijskega programa za študijsko leto 2020/21 zamakne 
za vsaj 3 mesece.  

 

 

AD8. Sprotno ažuriranje spletne strani Komisije za kakovost  

Ugotavlja se, da na spletni strani niso objavljeni vsi zapisniki Komisije za kakovost. Spletna stran 
se naj čim prej dopolni z aktualnimi podatki. Prav tako se naj ustrezno popravi študentski 
predstavnik Komisije za kakovost.  

 

 


