Zapisnik 14. seje Komisije za kakovost z dne 30. 3. 2018
Prisotni člani: Barbara Toplak Perovič, Tine Kovačič, Sebastjan Kristovič, Tomaž Klojčnik.
Opravičili odsotnost: Tomislav Nemec.
Drugi prisotni: Tina Kavtičnik.
Dnevni red:
1. pregled zapisnikov prejšnjih sej
2. obravnava samoevalvacijskega poročila za 2016/2017
3. predlogi korektivnih ukrepov
4. razno
Ad 1
Poroča mag. Tomaž Klojčnik. Potrdita se zapisnika 12. redne in 13. korespondenčne seje in poročilo o
izvršitvi sklepov.
Ad 2 – Samoevalvacijsko poročilo 2016/2017
Ugotovi se, da je Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/2017 pripravljeno za sprejem na senatu.
Vsebuje naslednja področja: delovanje visokošolskega zavoda, vpetost v okolje, izobraževalna
dejavnost, študenti, raziskovalna dejavnost, materialni pogoji in kakovost.
KZK bo pripravila za prihodnjo samoevalvacijo predlog nekoliko drugačne razporeditve poglavij, ki bodo
skladna z novimi merili za akreditacijo NAKVIS, ki so bila sprejeta v drugi polovici 2017.

Ad 3 – Predlog korektivnih ukrepov
Iz samoevalvacijskega poročila izhaja, da je večina predlaganih izboljšav preteklega študijskega leta
realiziranih, KZK pa predlaga, da se z aktivnostmi na nedokončanih področjih nadaljuje. Prav tako pa je
potrebna vključitev naslednjih priporočil v zaključni del samoevalvacijskega poročila:
1. Zaradi hitre rasti, težnje po odličnosti (ne le kakovosti) ter razvoja potencialov Alma Mater se
uvede nov sistem vodenja procesov, z opredeljenimi tveganji in aktivnostmi za zmanjšanje le
teh.
2. Ker Alma Mater nima koncesije za noben študijski program, se naj vzpostavijo aktivnosti za
večjo prepoznavnost v regijskem in širšem slovenskem prostoru, kakor tudi v mednarodnem
prostoru zaradi zagotavljanja nadaljnje rasti vpisa študentov. Potrebno si je prizadevati za
večjo internacionalizacijo študija, za vzpostavitev transnacionalnega izobraževanja in drugih
oblik mednarodnega povezovanja, še zlasti za izvajanje študijskih programov v tujini ter za
vključevanje tujih študentov in profesorjev v izobraževanje pri nas.
3. Za kakovostno izvajanje študijskih programov so potrebni kakovostni visokošolski učitelji,
študenti in drugi strokovni sodelavci, zato je potrebno še naprej razvijati dobre medosebne
odnose, zadovoljstvo in pripadnost zavodu vseh deležnikov, ki sodelujejo v pedagoškem,
znanstvenem in raziskovalnem procesu ter k njihovemu osebnemu in profesionalnemu
razvoju.
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Glede na realizacijo korektivnih ukrepov in na podlagi Samoevalvacije 2016/2017 se Senatu predlaga
naslednji sveženj korektivnih ukrepov za obdobje 2017/2018.
-

-

-

-

-

izvede se notranja evalvacija organizacije študija in kliničnega usposabljanja visokošolskega
študijskega programa FTH za italijanski oddelek,
posodobitev notranjih aktov zavoda, posebej Navodil za pripravo in izdelavo strokovnih in
znanstvenih besedil na Alma Mater in poslovnika Komisije za znanstveno raziskovalno
dejavnost,
pripravi se nova struktura samoevalvacijskega poročila, ki bo v skladu z novimi Merili za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je
NAKVIS sprejel 19.7.2017,
posodobitev načrta izobraževanja in strokovnega usposabljanja pedagoških in nepedagoških
delavcev zaradi zagotavljanja višje stopnje kakovosti dela na AMEU – ECM, ki naj vključuje
izobraževanje na temo Varstva osebnih podatkov za vse zaposlene in vzpostavitev zaščitnih
ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov,
nadaljnje aktivnosti za sistemsko spodbujanje raziskovalnega dela zaposlenih na AMEU – ECM
ter vzpodbude za prijave na ARRS in mednarodne razpise,
vzpostavitev kontaktov s socialno zbornico Slovenije za preučitev ovir za opravljanje
pripravništva študentov socialne gerontologije VS program,
prenova procesov na Alma Mater, kjer se dodajo tudi novi procesi (merjenje zadovoljstva
delodajalcev, postopek uvajanja novozaposlenih, ocenjevanje mentorjev v učnih zavodih),
na AZ izvesti delavnico o kakovosti izobraževanja (kaj vse na to vpliva, način izvajanja, aplikacija
za evidenco prisotnosti, ključni metodološki in tehnični poudarki v procesu zaključnih del ipd.),
imenuje se delovna skupina za prenovo knjižice opravljenih aktivnosti zdravstvene nege, v
sestavi: mag. Boris Miha Kaučič (predsednik), viš. pred. Edvard Jakšič (član), pred. mag. Marija
Zrim (članica) in viš. pred. Nataša Vidnar (članica) za pripravo treh knjižic (priročnikov), ki jih
bodo študenti Zdravstvene nege uporabljali tekom študija na Alma Mater Europaea – ECM.
Vse tri knjižice naj bodo po tipologiji COBISS kategorizirane kot priročniki (pridobljen CIP in
ISBN),
pripraviti brošuro za prve letnike v smislu »navodila za uporabo«, kjer so navedene ključne
informacije glede študijskega procesa in ostalih specifik institucije.

Realizacija korektivnih ukrepov v letu 2016/2017.
-

-

prouči se možnost sprememb predmetnikov na doktorskih programih AMEU – ECM glede na
pripombo, da primerljivo z drugimi programi vsebujejo veliko (pre)več predmetov – izvedeno;
delavnica za mentorje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki vsebuje strokovni in
praktični del glede uporabe informacijskega orodja za preprečevanje plagiatov – delno
izvedeno;
strokovni tečaji iz tujih jezikov se zaradi večjih možnosti zaposlovanja omogočijo vsem
študentom dodiplomskega študija (celotno študijsko leto), je izvedeno;
intenzivira se delovanje Alumni kluba (celotno študijsko leto), - delno izvedeno;
oblikuje se načrt za sistemsko spodbujanje raziskovalnega dela na AMEU – ECM (februar 2017),
- delno izvedeno;
vse organe AMEU – ECM se aktivno vključi v pridobivanje koncesije za študij na AMEU – ECM
oz. za sofinanciranje doktorskega študija – je izvedeno.
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Ad Razno – Študenti fizioterapije so izrazili željo po novi lokaciji Alma Mater v Ljubljani in izvajanju
študija v Ljubljani. Predlaga se iskanje ustreznih prostorov, v iskanje se vključi tako predstavnika
študentov kot tudi vodstvo programa fizioterapija.
Zapisal: mag. Tomaž Klojčnik

3

