
Zapis iz 18. seje KZK z dne 30. 3. 2020 

 

Prisotni: dr. Barbara Toplak Perović, dr. Sebastjan Kristovič, Tina Kavtičnik, dr. Tine Kovačič, mag. 

Tomaž Klojčnik. 

Opravičil: mag. Tomislav Nemec  

Dnevni red: 

1.           Samoevalvacija AMEU-ECM 2018/2019 (ukrepi preteklih let, analiza anket ipd.) 

2.           Samoevalvacije študijskih programov 2018/2019 (določitev 5 programov) 

3.           Vodstveni pregled po ISO standardu (potrditev vsebine) 

4.           Oblikovanje posebne ankete za študij v izrednih razmerah 

5.           Razno 

Ad 1)  

Dogovor 1: Koordinator študijskega procesa pozove predstojnike, da pregledajo analizo anket za 

študijsko leto 201872019 ter se v skladu s poslovnikom kakovosti pogovorijo z visokošolskimi učitelji, 

za katre je povprečna ocena manjša od 3,5. Nadalje naj predstojniki predlagajo ustrezne ukrepe glede 

na analiza vpisa 2018/2019, doseženo prehodnost študentov v višji letnik in odstotek diplomirancev. 

Na voljo jim je celovita interpretacijo rezultatov vseh vključenih kazalnikov.  

Dogovor 2: Pripravi se LDN 2019/2020 upoštevaje strateške cilje, realizacijo ukrepov iz preteklih let in 

ugotovitve samoevalvacije 2018/2019. 

Dogovor 3: Vse deležnike seznanimo s samoevalvacijo in pozovemo za komentar. Za vsak študijski 

program se poročilo pošlje vsaj enemu delodajalcem. 

Ad 2)  

Dogovor 4: KZK predlaga, da se za študijsko leto 2018/2019 naredi samoevalvacijsko poročilo za 

naslednje študijske programe: ZN, SG MAG, MPS VS, EPŠ, PM DR.  

Dogovor 5: Na podlagi pripravljenega predloga za vsebino samoevalvacije ŠP Tina Kavtičnik pripravi 

ustrezni obrazec s kazalom vsebine.  

Ad 3)  

Dogovor 6: Glede na to, da zahteva vodstveni pregled vključenost vodstva in več sodelavcev, se z 

izvedbo počaka. 

Ad 4)  

Dogovor 6: Oblikuje se nov vprašalnik, s pomočjo katerega se pri študentih preveri kakovost izvedbe 

študija v izrednih razmerah, ko študij poteka na daljavo. Anketa se razpošlje predvidoma do 15. 4. 

Ad 5) 

Dogovor 7: Oblikuje se koordinativno telo za nadzor študijskega procesa v spremenjenih razmerah, v 

katerem se nahajajo predstavniki vodstva in ustreznih strokovnih služb Alma Mater. 

Zapisal: Tomaž Klojčnik 


