
Zapisnik 1. seje Komisije za kakovost z dne 14. 3. 2018 

1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti, ki je potekala v Mariboru, 14. 3. 2018 s pričetkom ob 

10h.  

Prisotni člani komisije: doc. dr. Svebor Sečak, doc. Rosana Hribar, dr. Barbara Toplak Perovič, Eneja 

Kovačič, referat,  

Odsotni člani komisije: Neža Blažič, študentka. 

Dnevni red: 

 

1. Terminski plan sej KZK v študijskem letu 17/18 

2. Pregled stanja prvih 2 let delovanja AP ( stanje v 16/17 in izboljšave v 17/18) 

 

Sklep 1 Komisija za kakovost se sestane v študijskem letu 17/18 14. 3. 2018 in 16. 5. 2018.  

Ad1 Predlaga se sestava komisije 14. 3. 2018 in 16. 5. 2018.  

 

Sklep 2  Ugotovijo se izboljšave in sprotno reševanje težav v prvih 2 letih študijskega procesa 

Ad 2 Ocenili smo začetno stanje delovanja Akademije in povzeli izboljšave na ključnih področjih 

delovanja zavoda v 2017/18. 

 

Ocena stanja 2016/17 Izobljšave 2017/18 

Ugotavlja se mednarodno sodelovanje že v 
prvem letu obstoja. Potrebno je nadaljevanje 
povezovanja v domačem in mednarodnem 
okolju.  

Predvesem preko dekana, ki ima močne 
mednarodne povezave vzpostavitev mreže s še 
več tujimi fakultetami za možne izmenjave 
študentov in osebja. Prav tako navezava z 
domačimi inštitucijami, kjer bodo študentje 
lahko opravljali prakso.  

Ugotavlja se preveč sprememb v urniku 
študentov 

V študijskem letu 17/18 so se spremmebe v 
urniku močno zmanjšale. Predavatelje smo 
seznanili s problematiko sprememb v prvme 
letu delovanja.  

Premajhne vpis za dolgoročno uspešno 
delovanje 

S promocijo AP smo nadaljevi v slovenskem 
prostoru ( Informativa, predstavitve po srdnjih 
šolah, promocija preko FB, Plesne produkcije in 
sodelovanje na plesnih festivalih kot način 
promocije). V planu imamo tudi pripravo svoje 
spletne strani za Akademijo za ples.  

Nujna prenova učnih načrtov aktivnih smeri 
(Sodobni ples)  

Seznanili smo nosilce predmete s 
prenovovljenim obrazcem in pričelki s prenovo  
učnih načrtov. 



Neustrezni prostori na akreditirani lokaciji.  Poiskali smo ustrezne prostore v centru poiskati 
ustrezne prostore za nemoteno izvedno 
študijskega procesa ( pravi pod, temperatura, 
garderobe itd.) 

Vzpostavitev znanstvno-raziskovalnega dela v 
naslednjem študijske letu.  

Sodelovali smo s prispevki nekaterih 
predavateljev in študentov na 6. konferenci 
Za človeka gre v organizaciji AMEU – ECM   

 

 

 

 

  


