
Zapisnik 11. seje Komisije za kakovost z dne 8. 11. 2016 

 

Prisotni člani: Manca Grum, Tine Kovačič, Sebastjan Kristovič, Tomaž Klojčnik. 

Opravičili odsotnost:  Barbara Toplak Perovič, Tomislav Nemec. 

 

Drugi prisotni: Tina Kavtičnik. 

 

Dnevni red: 

1. volitve predsednika KZK 

2. pregled zapisnikov prejšnjih sej 

3. realizacija korektivnih ukrepov za leto 15/16 

4. pričetek samoevalvacije 15/16 

5. predlogi študentov za dvig kakovosti 

6. razno  

 

 

Ad 1 – konstituiranje 

Za predsednika KZK se za to študijsko leto soglasno izvoli dr. Sebastjana Kristoviča. 

 

Ad 2 – zapisniki 

Potrdi se zapisnik 10. korespondenčne seje in poročilo o izvršitvi sklepov. 

 

Ad 3 – realizacija korektivnih ukrepov 

Po pregledu na senatu potrjenih korektivnih ukrepov na podlagi Samoevalvacije 2013/2014, je 

potekala naslednja razprava: 

 

Tina Kavtičnik je poročala o posodobitvi sistema anketiranja, ki je zajel prenovo vseh anket, vključitev 

vprašanj s področij zagotavljanja kakovosti (npr. obremenitev študentov, zaposlovanje ipd.). Pravilnik 

o anketiranju v tej zvezi bo potrjen na decembrski seji Senata AMEU - ECM. 

 

Izsledki mednarodne evalvacije v letu 2015 in izvedeni ukrepi do danes so bili posredovani kot follow-

up poročilo agenciji, ki je izvedla akreditacijo. V vmesnem času smo bili v septembru 2016 v postopku 

mednarodne akreditacije poslovnih programov evalvirani s strani skupine strokovnjakov iz Anglije, 

Nizozemske in Češke. Glede na preliminarno poročilo bodo tako naši poslovni do- in podiplomski 

programi  prejeli tudi mednarodno akreditacijo.  

V poletnih mesecih 2016 je bila izvedena tudi notranja evalvacija VS programa Socialna gerontologija, 

na podlagi katere je bila predlagana sprememba tega študijskega programa, ki je bila vložena hkrati s 

prošnjo za podaljšanje akreditacije v septembru 2016. 

Na podlagi spremenjene direktive, ki ureja v EU reguliran poklic diplomirane medicinske sestre, je 

katedra za ZN prilagodila vse vsebine učnih načrtov v skladu z EFN smernicami. 



Glede na realizacijo korektivnih ukrepov in na podlagi Samoevalvacije 2014/2015 se Senatu predlaga 

naslednji sveženj korektivnih ulrepov za obdobje 2016/2017. 

- izvede se notranja evalvacija dr. programa SG v letu 2016/17 in v 2017/18 še notranja 

evalvacija mag. programa SG, 

- prouči se možnost sprememb predmetnikov na doktorskih programih AMEU – ECM, ki 

primerljivo z drugimi programi vsebujejo veliko (pre)več predmetov (do marca 2017), 

- ponovno se izvede delavnica za mentorje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki naj 

vsebuje strokovni in praktični del glede uporabe informacijskega orodja za preprečevanje 

plagiatov. Delavnica se naj prenaša tudi preko videokonference in posnetek objavi v e-učilnici 

kot referenca v nenehnem procesu diplomiranja. 

- strokovni tečaji iz tujih jezikov se zaradi večjih možnosti zaposlovanja omogočijo vsem 

študentom dodiplomskega študija (celotno študijsko leto), 

- intenzivira se delovanje Alumni kluba (celotno študijsko leto), 

- oblikuje se načrt za sistemsko spodbujanje raziskovalnega dela na AMEU – ECM (februar 

2017),  

- vse organe AMEU – ECM se aktivno vključi v pridobivanje koncesije za študij na AMEU – ECM 

oz. za sofinanciranje doktorskega študija. 

 

Ad 4 Samoevalvacija 15/16 

Glede na sklep Senata KZK sproža naslednje postopke za izdelavo Samoevalvacijskega poročila 

2015/2016: 

Predsedniku tutorjev posredujemo prošnjo, da naredi analizo uspešnosti študentov, vključenih v 

tutorske aktivnosti. Podatke si pridobi v referatu. 

KZK predlaga predstojnikom/vodjem program, da imenuje dvo-tri člansko ekipo ki bo sodelovala v 

samoevalvaciji. ŠS bo pripravil svoje poročilo (tudi o vseh izven-študijskih aktivnosti), vse 

predstavnike študentov pa se povabi k tesnem sodelovanju v procesu samoevalvacije. 

Po posameznih podpoglavjih se pozove vse redaktorje za posodobitev svojega besedila in določi 

ustrezen rok. 

Ad 5 Predlogi študentov 

O pripombah študentov v gradivu za sejo se KZK informira in ugotovi, da se predlogi izboljšav 

študentov v večini že izvajajo. 

Razprava pa je obsegala naslednje: 

Vodstvo AMEU se pozove, da omogoči tečaj strokovne nemščine še za druga področja. 

Izvodi obvezne literature ne morejo biti v velikem številu v knjižnici. Učitelji naj spodbujajo študij po 

dostopni literaturi, saj na ta način izboljšamo kakovost. 

Pred izmenjavo študentov preko Erasmus se mora študent predhodno informirati o priznavanju v 

tujini pridobljenih ECTS. Erasmus se naj promovira na uvodnih predstavitvah za študij,  



predvsem za nižje letnike. 

Alumni klub naj postane bolj aktiven.  

KZK pozove koordinatorico kliničnega usposabljanja, da poroča o zasedenosti mentorjev po študentih 

v preteklem študijskem programu ter o zasedenosti in razpoložljivosti učnih baz za vsa področja 

fizioterapije in nege (npr. nevrofizioterapije). 

 

Ad Razno – Ni bilo razprave. 

 

Zapisal: 

mag. Tomaž Klojčnik 

 

 


