
Zapisnik 7. seje Komisije za kakovost z dne 16. 1. 2015 

 

Prisotni: Vanica Petrovič, Tine Kovačič, Barbara Toplak Perovič, Tomaž Klojčnik 

Opravičil odsotnost: Alen Kapel. 

 

Dnevni red: 

1. konstituiranje komisije v novi sestavi 

2. pregled aktivnosti KZK v preteklem letu 

3. samoevalvacija 2013/2014 

4. načrt dela KZK za 2015 

5. razno 

 

Ad 1  

KZK se na novo konstituira. Član iz vrst študentov, ki ga je imenoval Študentski svet v novi sestavi, je 

Alen Kapel, namestnik predstavnikov mentorjev v praksi je mag. Tine Kovačič. Za predsednika se 

izvoli mag. Tomaž Klojčnik. Mandat članov traja v skladu s sklepom z 49. seje Senata AMEU – ECM do 

9. 1. 2016. 

 

Ad 2 

Pregled zapisnikov prejšnjih sej iz leta 2014: 

5. seja: predlogi za korektivne ukrepe KZK glede na Samoevalvacijskega poročilo AMEU – ECM 

2012/2013 so bili potrjeni in sprejeti kot sklepi na 52. seji senata AMEU – ECM. 

Pregled realizacije korektivnih ukrepov, ki smo jih predlagali na 5. seji: 

- skrajšanje vizije zavoda je izvedena; pripravljene so tudi vrednote AMEU za sprejem na 

senatu; 

- aktivnosti za vzpodbujanje udeležbe na anketah so bile speljane (glej npr. 6. seja KZK – 

vsakotedensko povabilo k udeležbi); KZK se ob tem še vedno sprašuje o relevantnosti anket 

in reprezentativnosti vzorca (odgovarja 30-50% vprašanih); KZK v tej zvezi predlaga, da ŠS 

obravnava možnosti obveznega izpolnjevanja anket pred e-vpisom; 

- oblikovana in izpeljana je bila anketa o obremenjenosti študentov; rezultati bodo objavljeni v 

Samoevalvaciji 13/14; 

- promocija študija na AMEU – ECM je bila intenzivirana, izdelana je bila tudi nova CGP, ki je 

naletela na pozitiven odziv; 

- aktivnosti za večjo prisotnost na predavanjih je vodil ŠS; rezultate bomo preverili na koncu 

zimskega semestra; 

- objava informacij o raziskovalni dejavnosti na spletu – delno realizirano v sklopu nove CGP; 

- kazalniki za ocenjevanje kakovost so bili potrjeni na senatu; 



- povečala se je mobilnost študentov (Erasmus), kar je razbrati iz osnutka Samoevalvacije 

2013/14; 

- povečanje hitrosti diplomiranja je dolgoročni cilj, aktivnosti v smislu določitve roka odzivnosti 

mentorjev pa so bile izvedene; 

- narejena je analiza odgovorov anket diplomantov, po kateri je bistvena ugotovitev 100% 

zaposlenost diplomantov, 97% anketiranih bi za študij ponovno izbralo isti VŠ zavod, 88% 

zaposlenih v želeni regiji, priložnost za izboljšanje ponuja podatek, da je samo 16% 

diplomantov nadaljevalo študij; 

- vodstvo AMEU redno periodično poziva nosilce za oblikovanje predlogov nabave nove 

literature in vsi prejeti predlogi so realizirani; prav tako je veliko literature dosegljivo v e-

obliki, bodisi preko spletnih knjižnic kot je ProQuest in Scopus, bodisi v e-učilnici AMEU-ECM. 

- nerealizirano: okrogla miza s potencialnimi mentorji pri diplomskih nalogah zaradi 

poenotenja procesa diplomiranja. 

6. seja: predlogi KZK na podlagi seje Katedre za fizioterapijo so bili obravnavani na senatu, npr.: 

predlog KZK za dodajanje vsebin predmeta Medic. terminologija k predmetom iz 1. letnika na FTH je 

bil realiziran tako, da se je omenjena vsebina vključila v predmet Komunikacijske spretnosti. 

KZK je na predlog Katedre za fizioterapijo predlagala tudi nabavo potrebne opreme za vaje. Upravni 

odbor AMEU-ECM se je s tem strinjal in nabava je že bila realizirana. 

 

Ad 3 

KZK se seznani o poteku priprave Samoevalvacijskega poročila za leto 2013/2014. V tej zvezi predlaga 

senatu sprejem sklepa: 

V Samoevalvacijsko poročilo 2013/2014 se vključijo dodatne analize naslednjih anket: 

- mentorjev, učiteljev, o obremenjenosti študentov, diplomantov. 

Prav tako se naj v samoevalvacijo vključijo tudi ugotovitve o realizaciji korektivnih ukrepov in odpravi 

ugotovljenih pomanjkljivosti iz prejšnjega poročila.  

Predlog KZK je, da koordinatorji prakse oz. predstojniki programov mentorje iz prakse posebej 

obvestijo o podrobnih rezultatih študentskih anket zaradi izboljšanje kakovosti njihovega lastnega 

dela. 

 

Ad 4 Načrt dela KZK 2015 

KZK se bo v 2015 sestal 3 krat, naslednjič po sprejemu Samoevalvacijskega poročila in po zaključku 

študijskega leta. Člani KZK se strinjajo z vsebino načrta dela za leto 2015, ki obsega: 

- obravnava Samoevalvacijskega poročila 2013/2014 in priprava načrta korektivnih ukrepov 

- sodelovanje v postopku podaljšanja akreditacije zavoda – v obisku skupine strokovnjakov 

NAKVIS  

- sodelovanje pri mednarodni evalvaciji AMEU – ECM v februarju 2015 



- obravnava zaključnega poročila Projekta zagotavljanje kakovost na AMEU - ECM 

- Proučitev sistema anketiranja in izdelav celovitega predloga izboljšav 

Vodja Projekta zagotavljanja kakovosti na AMEU-ECM mag. Barbara Toplak Perović poroča o poteku 

projektnih aktivnosti, ki so zajemale notranjo presojo, zunanjo presojo in prihodnjo mednarodno 

evalvacijo zavoda in ekonomskih programov AMEU – ECM. 

V tej zvezi se za na novo uvedeno prakso na programu UVPS VS ugotavlja, da je NAKVIS spremembo 

potrdil ter da praksa sedaj obstaja v sklopu dveh predmetov: Projektna naloga 1 in 2. Del ur pri teh 

predmetih je sedaj namenjen praksi, na koncu pa se praksa zaključi z ustrezno projektno nalogo. 

 

Ad Razno 

Komisija ugotavlja, da KZK redko dobiva predloge za izboljšanje kakovosti iz kateder, zato pozivamo 

vodje kateder, da nam redno pošiljajo svoje predloge. 

Pripravljeni seznam predlogov vrednot AMEU se posreduje v sprejem na Senat AMEU – ECM v 

potrditev. 

Referat prosimo za posredovanje celovite analize ocen in pristopov izpitov, saj je ugotovljeno, da je 

pri posameznih predmetih nadpovprečno veliko pristopov k izpitom, spet drugod pa so ocene 

konstantno nad povprečjem na AMEU - ECM. 

 

Zapisal: 

mag. Tomaž Klojčnik 

 

 


