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Ta dokument predstavlja Letni načrt dela Alma Mater Europaea –Fakultete za humanistični študij,
Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana (AMEU – ISH) za študijsko leto 2019/20. Namen
dokumenta je na celovit in pregleden način prikazati načrtovane aktivnosti študijskem v letu
2019/20, ki izhajajo iz glavnih, dolgoročnejših strateških usmeritev Strateškega načrta AMEU –
ISH za obdobje 2018 – 2023. Pri pripravi letnega načrta dela je sodelovalo vodstvo, komisija za
kakovost in strokovne službe. Letni načrt dela sta obravnavala in sprejela Senat in Upravni odbor
AMEU - ISH.

1. strateška usmeritev: Visokokakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne
dejavnosti
Operativni cilji kot
priložnosti
za
izboljšave
Rast vpisa domačih in
tujih študentov in
študentk na vseh treh
bolonjskih stopnjah

Izboljšanje razmerja
med številom vpisanih
študentov in študentk
ter diplomantov in
diplomantk (doktorski
študij)

Dvig nivoja
internacionalizacije v
tujini in doma

Aktivnost/ukrep

Odgovornost
za
uvedbo oz. izvedbo
aktivnosti/ukrepa
Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci
in sodelavke

Rok

Izvedba magistrskega študija
2. stopnje Humanistične
znanosti v slovenščini

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci
in sodelavke

Stalna aktivnost

Izvedba doktorskega študija
Humanistične znanosti za
domače in tuje študente in
študentke
Novi doktorji in doktorice
humanističnih znanosti (Vsaj
2 na študijsko leto)

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci
in sodelavke

Stalna aktivnost

Dekan,
skupaj
s
predavatelji
in
predavateljicami ter
mentorji
in
mentoricami

Oktober 2020

Okrepitev
mobilnosti
študentov in študentk v
programu Erasmus+

Mednarodna pisarna

Stalna aktivnost

Vključevanje
vrhunskih
gostujočih predavateljev in
predavateljic
ter
raziskovalcev in raziskovalk
(iz tujine) v študijski proces –
predvsem na doktorskem
študiju

Dekan AMEU - ISH
Mednarodna pisarna

Stalna aktivnost

Izvedba
univerzitetnega
študija
1.
stopnje
Humanistični
študiji
v
slovenščini

Stalna aktivnost

2. strateška usmeritev: Znanstvenoraziskovalna in razvojna odličnost
Operativni cilji kot
priložnosti
za
izboljšave

Aktivnost/ukrep

Odgovornost za uvedbo
oz.
izvedbo
aktivnosti/ukrepa
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Rok
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Spodbujanje
humanističnega
in
interdisciplinarnega
raziskovanja
na
najvišji
kakovostni
ravni

Vzpostavitev
in
krepitev sodelovanja z
domačimi
in
mednarodnimi
partnerji
na
znanstveno
raziskovalnem
in
projektnem področju

Organizacija
znanstvenih
dogodkov

Izvajanje aktivnosti v okviru
raziskovalnega
programa
Raziskave kulturnih formacij
ter sodelovanje z drugimi
izvajalci
raziskovalnega
programa

Programska
AMEU – ISH

skupina

Stalna
aktivnost

Znanstvene objave v revijah,
ki jih indeksirajo SCI, SSCI in
A&HCI oz. druge revije iz
seznama
ARRS
ali
v
znanstvenih
monografijah,
izdanih pri založbah iz
seznama ARRS

Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Povečanje števila izjemnih
(A’’) in zelo kvalitetnih
dosežkov
raziskovalne
organizacije,
ki
so
ovrednoteni z bibliografskimi
kazalci
raziskovalne
uspešnosti

Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Povečanje
števila
čistih
citatov (v WoS ali Scopus) na
registriranega raziskovalca
oz. raziskovalko

Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Sklepanje novih sporazumov
o sodelovanju z domačimi
partnerji na znanstveno
raziskovalnem in projektnem
področju
(vsaj
1
nov
sporazum o sodelovanju –
pismo o nameri)

Vodstvo AMEU – ISH
Mednarodna pisarna
Projektna pisarna

Oktober
2020

Sklepanje novih sporazumov
o
sodelovanju
z
mednarodnimi strateškimi
partnerji na znanstveno
raziskovalnem in projektnem
področju
(vsaj
1
nov
sporazum o sodelovanju –
pismo o nameri)

Mednarodna pisarna,
Projektna pisarna,
Vodstvo AMEU - ISH

Oktober
2020

Imenovanje koordinatorja za
znanstveno raziskovalno delo
Alma Mater (AMEU – ECM,
AMEU – ISH in AMEU –
Akademija za ples)

Vodstvo Alma Mater

December
2019

Vsakoletna (so)organizacija
znanstvene konference z
mednarodno udeležbo “Za
človeka gre”

Organizacijski
odbor
konference (AMEU – ISH,
AMEU – ECM in AMEU –
Akademija za ples)
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Marec 2020
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Sodelovanje
sodelavcev
in
sodelavk pod imenom
AMEU – ISH na drugih
konferencah
(domačih, tujih) in
znanstvenih dogodkih
Ohranjanje
visokokakovostne
založniške podpore
pedagoškemu
in
raziskovalnemu
procesu
Povečanje
kvalitete
knjižnične
podpore
pedagoškemu
in
raziskovalnemu
procesu

Okrepitev
raziskovalnega
in
razvojnega dela za
potrebe izobraževanja

Organizacija
drugih
znanstvenih
dogodkov
(znanstveni
simpoziji,
seminarji, odprta predavanja
ipd.)
Aktivna udeležba sodelavcev
in sodelavk pod imenom
AMEU – ISH na drugih
konferencah in znanstvenih
dogodkih doma in v tujini

Raziskovalna
skupina
AMEU – ISH
Projektna pisarna
Mednarodna
pisarna
Vodstvo AMEU – ISH
Sodelavci in sodelavke
AMEU - ISH

Stalna
aktivnost

Izdajanje
periodičnih
knjižnih publikacij

in

Založba AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Prijava na javne razpise na
področju
založniške
dejavnosti (ARRS, JAK ipd.)
Izvajanje delavnic (skupinske,
individualne)
s
strani
bibliotekarja AMEU – ISH za
zaposlene na AMEU (-ECM, ISH in – Akademiji za ples)

Založba AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Bibliotekar AMEU – ISH

Oktober
2020

Dopolnjevanje
knjižnične
zbirke z novimi enotami
knjižničnega
gradiva
upoštevaje predloge za nakup
gradiva s strani visokošolskih
učiteljev in učiteljic ter
sodelavcev in sodelavk AMEU
– ISH (vsaj 10 enot/leto)

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci in
sodelavke
Bibliotekar

Oktober
2020

Vzpostavitev objave e-izvoda
zaključnih del študentov in
študentk
Izvedba
delavnice
za
uporabnike o dostopnih
elektronskih virih in njihovi
uporabi
(predvsem
za
doktorske
študente
in
študentke)
Vključitev
rezultatov
raziskovalne skupine v delo s
študenti in študentkami (v
okviru predavanj, seminarjev
itd.)

Referat in tehnična služba
AMEU - ECM

Oktober
2020

Bibliotekar
Koordinator študijskega
procesa na AMEU - ECM

Oktober
2020

Raziskovalna
skupina
AMEU – ISH
Visokošolski učitelji in
učiteljice AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

Vključevanje študentov in
študentk v načrtovanje prijav
AMEU – ISH na razpise
(domače, mednarodne) ter v

Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH

Stalna
aktivnost
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Stalna
aktivnost
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izvajanje
projektov

raziskovalnih

Predstavitev
rezultatov
raziskovalnega
dela
študentov
in
študentk,
visokošolskih učiteljev in
učiteljic ter sodelavcev in
sodelavk AMEU – ISH na
vsakoletni
znanstveni
konferenci z mednarodno
udeležbo »Za človeka gre«
Izvedba
in
predstavitev
zaključnih raziskovalnih in
projektnih nalog (IRD, javne
predstavitve)
Spremljanje
rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela
ter implementacija in
ovrednotenje
uresničevanja
postavljenih
ciljev
znanstvenoraziskovalne
dejavnosti

Priprava letnega poročila o
znanstvenoraziskovalnem
delu AMEU – ISH
Priprava
Načrta
znanstvenoraziskovalne
dejavnosti AMEU – ISH
(2019–2024)

Študenti in študentke
AMEU – ISH
Visokošolski učitelji in
učiteljice AMEU – ISH
Sodelavci in sodelavke
AMEU - ISH
Dekan
Mentorji in mentorice
Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci in
sodelavke AMEU - ISH
Projektna
pisarna
Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH
Vodja
raziskovalnega
programa
Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH
Projektna pisarna

Marec 2020

Stalna
aktivnost

December
2020

Marec 2020

3. strateška usmeritev: Širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja z
izobraževalnimi, raziskovalnimi, kulturnimi in drugimi institucijami
Operativni
cilji
kot priložnosti za
izboljšave
Povečanje
kratkoročne
mobilnosti v okviru
mednarodnih
izmenjav
v
programu
Erasmus+

Dvig
nivoja
internacionalizacije

Aktivnost/ukrep

Odgovornost za uvedbo
oz.
izvedbo
aktivnosti/ukrepa
Mednarodna pisarna

Rok

Mednarodna pisarna
Pedagoški in nepedagoški
kader na AMEU - ISH

Stalna
aktivnost

Sklepanje novih sporazumov s
tujimi partnerskimi institucijami
v okviru programa Erasmus+
(vsaj 1 nov sporazum)

Mednarodna pisarna

Oktober 2020

Povečanje števila držav, kjer se
promovira AMEU – ISH

Mednarodna pisarna

Oktober 2020

Izvajanje
kratkoročne
mobilnosti
študentov
in
študentk (poraba pridobljenih
sredstev)
Izvajanje
mednarodne
mobilnosti pedagoškega in
nepedagoškega osebja
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Stalna
aktivnost
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v
tujini
in
internacionalizacije
doma

Vzpostavitev
kakovostne
mednarodne mreže
rekruterjev
in
posrednikov
na
ravni Alma Mater
Okrepitev
kakovostnega
raziskovalnega
sodelovanja
z
institucijami
iz tujine, ki delujejo
na istih in sorodnih
znanstvenih
področjih, kot jih
razvija AMEU – ISH

Preučitev možnosti za izvajanje
skupnih oz. dvojnih programov z
visokošolskimi zavodi iz tujine
(sosednje države, predvsem
Avstrija, Hrvaška)
Sklepanje novih sporazumov s
tujimi visokošolskimi zavodi in
institucijami
Sklepanje novih sporazumov za
rekrutiranje tujih študentov in
študentk (v okviru AMEU-ECM)

Mednarodna pisarna
Vodstvo AMEU - ISH

Oktober 2020

Mednarodna pisarna
Vodstvo AMEU - ISH

Oktober 2020

Mednarodna pisarna

Oktober 2020

Povečanje ali ohranjanje števila
gostujočih
predavateljev in predavateljic iz
tujine v
študijskem procesu (2 na
študijsko leto)
Preučitev možnosti za izvedbo
poletne šole za prihajajoče
študente in študentke ter
predavatelje in predavateljice
Spodbujanje
razvoja
mednarodnih in medkulturnih
kompetenc
študentov
in
študentk
v
okviru
internacionalizacije študija na
domači instituciji

Vodstvo AMEU-ISH
Mednarodna pisarna

Stalna
aktivnost

Mednarodna pisarna
Vodstvo AMEU – ISH

Oktober 2020

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci in
sodelavke AMEU - ISH

Stalna
aktivnost

Umestitev razvoja mednarodnih
in medkulturnih kompetenc v
študijske
programe
preko
internacionaliziranih
učnih
izidov
Sklenitev vsaj dveh novih
pogodb
z
rekruterji
in
posredniki (na ravni Alma
Mater)

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci in
sodelavke AMEU - ISH

Stalna
aktivnost

Mednarodna pisarna

Oktober 2020

Vzpostavitev
novih
raziskovalnih sodelovanj s
tujimi institucijami pri prijavah
in
izvajanju
mednarodnih
projektov

Projektna pisarna
Mednarodna
pisarna
Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH

Stalna
aktivnost

4. strateška usmeritev: Zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost v
izobraževanju, strokovnem udejstvovanju, raziskovanju in poslovanju
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Operativni cilji
kot priložnosti za
izboljšave
Krepitev
celovitega sistema
spremljanja in
zagotavljanja
kakovosti

Aktivnost/ukrep

Posodobitev
Poslovnika
kakovosti AMEU – ISH
Sprejetje
(morebitnih)
korektivnih ukrepov na
Komisiji za kakovost z
namenom
realizacije
izboljšav
Izvajanje samoevalvacije s
pripravo
vsakoletnih
samoevalvacijskih poročil po
vseh področjih presoje iz
Meril NAKVIS-a.
Izpopolnjevanje posameznih
instrumentov spremljanja in
zagotavljanja kakovosti z
namenom realizacije ukrepov
in spremljanja dosežkov

Odgovornost
za
uvedbo oz. izvedbo
aktivnosti/ukrepa
Komisija za kakovost ter
ostali deležniki
Komisija za kakovost

Rok

Dekan
Komisija za kakovost
Strokovne službe

Stalna aktivnost

Komisija za kakovost

Po potrebi

Oktober 2020
Po potrebi

Sistematična skrb
za posodabljanje
učnih načrtov in
vnašanje
novih,
interdisciplinarno
naravnanih vsebin
v študijski proces

Uvedba izbirnih predmetov v
okviru modula Digitalna
humanistika na študijskem
programu
2.
stopnje
Humanistične znanosti

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci
in sodelavke
Dekan

Oktober 2020

Izvajanje
prenovljenih
izbirnih
predmetov
na
podiplomskem študiju

Visokošolski učitelji in
učiteljice ter sodelavci
in sodelavke

Stalna aktivnost

Povečanje indeksa
zadovoljstva
študentov
in
študentk

Sprejetje
ukrepov
za
izboljšanje zadovoljstva na
podlagi analize anketnih
vprašalnikov
Aktivno izvajanje tutorskega
sistema na AMEU – ISH po
zgledu AMEU – ECM

Komisija za kakovost

Po potrebi

Delovna skupina za
vzpostavitev tutorskega
sistema na AMEU – ISH
Tutorji in tutorke AMEU
- ISH
Karierni center Alma
Mater

December 2019

Delovna skupina za
vzpostavitev
Alumni
kluba AMEU – ISH
Služba
za PR
in
marketing
Alumni klub AMEU - ISH
Vodstvo AMEU - ISH

December 2019

Vodstvo AMEU - ISH

Stalna aktivnost

Aktivno izvajanje dejavnosti
kariernega
centra
pod
okriljem Alma Mater
Vzpostavitev in delovanje
Alumni kluba AMEU – ISH (po
zgledu Alumni kluba Alma
Mater)
Povečanje indeksa
zadovoljstva
in
skrb za razvoj
zaposlenih
na
AMEU – ISH

Uresničevanje
kadrovske
politike
na
področju
izobraževanja in raziskovanja
Zagotavljanje
udeležbe
zaposlenih
na
izpopolnjevanjih,
usposabljanjih
oz.

6

December 2019

Stalna aktivnost
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Finančna
stabilnost

izobraževanjih glede na
njihove potrebe (vsaj 2
izpopolnjevanji,
usposabljanji
oz.
izobraževanji na zaposlenega
na leto)
Izvajanje
družabnih
dogodkov za zaposlene na
AMEU (AMEU-ECM, AMEUISH in AMEU-AP) (vsaj 4/
leto)
Izvajanje sistema letnih
osebnih razgovorov na Alma
Mater (AMEU – ECM, AMEUISH in AMEU – AP)
Izvajanje
sistema
nagrajevanja
ustvarjalnih
dosežkov
študentov
in
študentk ter zaposlenih na
Alma Mater (AMEU – ECM,
AMEU- ISH in AMEU – AP)
Povečanje deleža prihodkov
od šolnin
Ohranjanje ali povečanje
deleža
prihodkov
od
pridobljenih
raziskovalnih
projektov in raziskovalnega
programa)

Povečanje števila finančno
uspešnih
študijskih
programov
Nadaljnja uporaba pregleda
možnih oblik financiranja na
enem mestu (nacionalno in
mednarodno) s sprotnimi
pregledi
možnih
oblik
financiranja

Služba
za
marketing

PR

in

Stalna aktivnost

Glavni tajnik AMEU

Oktober 2020

Glavni tajnik AMEU

Stalna aktivnost

Vodstvo AMEU - ISH

Stalna aktivnost

Vodja raziskovalnega
programa
Vodje
raziskovalnih
projektov
Drugi raziskovalci in
raziskovalke AMEU ISH
Vodstvo AMEU – ISH

Stalna aktivnost

Vodstvo AMEU - ISH

Sprotna aktivnost

Stalna aktivnost

5. strateška usmeritev: Promocija izobraževalne in raziskovalne dejavnosti AMEU
– ISH
Operativni cilji kot
priložnosti za
izboljšave
Krepitev promocije s
seznanjanjem
javnosti
o
izobraževalni
in
raziskovalni
dejavnosti AMEU ISH

Aktivnost/ukrep

Redno obveščanje javnosti o
delu in razvoju fakultete
preko spletne strani oz. v
medijih
Aktivacija računov za AMEU
- ISH na socialnih omrežjih
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Odgovornost za
uvedbo oz. izvedbo
aktivnosti/ukrepa
Služba
za
PR
in
marketing
Informacijska služba

Rok

Služba
za
marketing

December 2019

PR

in

Stalna aktivnost
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Izgradnja pozitivne
podobe Alma Mater
(AMEU – ECM, AMEU
– ISH in AMEU –
Akademije za ples)

Organizacija informativnih
dni in drugih dogodkov za
prihodnje domače in tuje
študente in študentke

Služba
za
PR
in
marketing
Referat za študentske
zadeve

Stalna aktivnost

Okrepljena in sistematična
promocija
izobraževalne
dejavnosti AMEU – ISH na
sejmih (npr. Informativa) in
drugih
promocijskih
dogodkih doma in v tujini
Seznanjanje
okolja
z
raziskovalnimi
dosežki
AMEU – ISH preko njihove
diseminacije v različnih
(tiskanih, spletnih in drugih)
medijih
Organizacija
vsaj
ene
dobrodelne
akcije
pod
okriljem Alma Mater
Organizacija Dneva odprtih
vrat na Alma Mater

Služba
za
PR
in
marketing
Mednarodna pisarna

Stalna aktivnost

Raziskovalci
in
raziskovalke AMEU – ISH
Služba
za
PR
in
marketing
Projektna pisarna

Stalna aktivnost

PR služba

Oktober 2020
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Služba
za
marketing

PR

in

Oktober 2020

