
Zapisnik 2. seje Komisije za kakovost z dne 16. 5. 2018 

2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti, ki je potekala v Mariboru, 16. 5. 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. Obravnava Samoevalvacijskega poročila 2016/2017 

2. Izvedba anket ter priprava novega Samoevalvacijskega poročila 

 

Ad1 Vodsto Akademije za ples je skupaj s strokovnimi službami pripravilo samoevalvacijsko poročilo 

za prvo leto delovanja Akademije za ples.  

Sklep 1 Komisija za ocenjevanje kakovosti sprejme samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 

2016/17 in jo posreduje v obravnavo Senatu AP.  

 

Ad2 Izvedba anket ter priprava novega Samoevalvacijskega poročila 

 

Ugotovi se, da so bile vse ankete za preteklo študijsko leto 2016/2017 izvedene. KZK naloži strokkovnim 

službam, da se pripravijo anketni vprašalniki za vse deležnike tudi za študijsko leto 2017/18. Analiza se 

bo nato vključila v novo samoevalvacijsko poročilo.  

 

Sklep 2 Pozove se vse deležnike (predstojnike, koordinatorje kliničnega usposabljanja, strokovne 

službe po oddelkih), da posredujejo poročilo o svojem delu za študijsko leto 2017/2018. Rok: 

31.12.2018. 

 

Sklep 3 Skupno samoevalvacijsko poročilo se pripravi po poglavjih, ki bodo skladna z novimi merili 

za akreditacijo NAKVIS. 

 

Tomaž Klojčnik poroča o delavnici NAKVIS, ki je bila v novembru 2018. Tako bo na zahtevo NAKVIS 

potrebno pripraviti periodično na 3 leta, a ne nujno vsako leto, tudi ločene samoevalvacije po študijskih 

programih. 

 

Sklep 4 Komisija nalaga skupini za samoevalvacijo, da preuči in v samoevalvacijo vključi: 

- delovanje AP v skladu z vizijo (ki je objavljena na spletni strni AP), 

- sodelovanje in povezovanje z okoljem, 

- potrebe po izobraževanju kadra na podlagi statistike položaja poklica, 

- financiranje in uresničevanje načrtov iz področja upravljanja, 



- organiziranje in izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti, 

- področje študentov (vpis, informiranje, svetovanje, potek študija), 

- kadre (osebje, učitelji, sodelavci), 

- materialne pogoje (prostori, oprema, dostop do literature), 

- V samoevalvaciji se priporoča SWOT analiza (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti). Pri 

tem se opozarja, da je kritičnost dobrodošla, saj se na podlagi kritike lahko  sprejmejo ukrepi 

za izboljšanje v prihodnosti. 

 

Zapisnik pripravila: Kovačič Eneja 


