
ZAPISNIK 

3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti, ki je potekala v Mariboru, 28. 9. 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. 

1. Pregled realizacije aktivnosti, ki so se izvajale na AMEU - AP v študijskem letu 2017/2018 

(podlaga je prejšnje samoevalvcijsko poročilo).  

2. Terminski plan sej  

3. Priprava osnutka Akcijskega načrta za 2018/2019  

4. Izbirni predmeti  

5. Predlog ukiniteve diplomske naloge 

6. Razno 

 

Ad1 KZK je predledala realizacijo aktivnosti iz zapisala napredek oz. izboljšave v delovanju zavoda v 

študijskem letu 2017/18. 

 

Sklep 1: Ugotovi se izboljšanje/napredek v delovanju zavoda v primerjavi s študijskim letom 

2016/17 na vseh področjih delovanja.  

 

Aktivnost Pregled realizcije aktivnosti v 2017/18 

Vzpostavitev mreže s še več tujimi fakultetami 
za možne izmenjave študentov in osebja. 

Pridobili smo listino ERASMUS. Dekan je nadaljeval z 
mednarodnimi povezavami z uglednimi univerzami 
in samostojnimi kulturnimi delvaci.  

Uvedba urniške aplikacije za študente in 
predavatelje.  

Uvedba urniške aplikacije. Tedensko obveščanje iz 
WTT predavateljv o predavanjih.  

Nadaljevanje promocije  Predstavitve po šolah, Informativa, še večje 
pojavljanje na festivalih. Povezovanje in predstavitve 
v opernih hišah in višjih šolah.  

Vpis knjižničnega gradiva v Cobiss 
Knjižničarka je pričela z vnosom knjig v Cobiss.  

Zagotovitev ustreznih materialnih prostorov  Najeli smo dovolj velike plesne dvorane 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   

 

Ad2 KZK predlaga, da se v študijskem letu 2018/19 organizirata vsaj dve seji KZK – ena v mesecu 

novembru ter ena v mesecu maju.   

 

Sklep 2: Potrdi se zasedanje naslednje KZK 15. 11. 2018. 

 

Ad3 Priprava osnutka Akcijskega načrta delovanja AP za študijsko leto 2018/2019 

 

Sklep 3: KZK je priravila aktivnoti za dosego ciljev v študijskem letu 2018/19. 

 

Cilji Aktivnosti za doseganje ciljev zadanih v študijskem letu 

2018/19 

Razširitev izobraževalne ponudbe in 

nadgradnja obstoječih 

o Akreditacija novega študijskega programa na 2. 
bolonjski stopnji  

Razvijanje študentom prijazno študijsko 

okolje 

o Akreditacija novih prostorov na akreditirani lokaciji v 
Ljubljani. 

Rast vpisa domačih in tujih študentov  o Izvesti promocijo po zasebnih in javnih plesnih zavodih 
o Promocija Alma Mater kot študijske destinacije. 
o Spodbujanje razvoja strateških partnerstev  

Izboljšanje zadovoljstva s študijem in 

učinkovitosti študija 

 

o Spremljanje podatkov in ukrepanje ob slabših 
rezultatih (analiza anket, seminarji o diplomi, razgovori 
s predavatelji in študenti …) 

o Manj sprememb urniku predavanj in vaj za študente 

Spodbujanje študentov za čimprejšnje 

dokončanje študija in omogočanje 

nadaljevanja študija na višji stopnji. 

o Motivirati študente, da redno napredujejo v višji letnik 
ter zaključijo študij v 3 letih 

o Izvedba delavnic za mentorje glede priprave in izdelave 
zaključnih del 

o Pridobivanje novih učnih baz za opravljanje pedagoške 
prakse 

Odličnost poučevanja – uvajanje novih 

tehnologij in učnih metod v poučevanje 

 

o Ažurna vključitev novih spoznanj stroke v izobraževalni 
proces. 

o Posodobitev učnih načrtov 

Kakovostna izvedba praktičnega 

usposabljanja študentov 

o Dogovor z izobraževalnimi inštitucijami za opravljanje 

prakse  
 



Pridobivanje sredstev za mobilnosti 

študentov in profesorjev. 

o Pridobitev sredstev za gostujoče predavatelje preko 

projektov. 

 

Vzpostavitev in ohranjanje poslovnih 

odnosov z rekruterji za pridobivanje 

mednarodnih študentov. 

Podpis pogodb z rekruterji za posredovanje študentov iz 

Evropskih in ne-Evropskih držav. 

Trženje na mednarodnih trgih. o Trženje programov na Balkanu. 

o Priprava promocijskega materiala v tujih jezikih . 

o Priprava študijskih programov v angleščini. 

o Obiski mednarodnih partnerjev in direktna 

promocija pri partnerjih. 

o Sodelovanje pedagogov na mednarodnih 

konferencah 

Kakovostna kadrovska struktura o Kader, ki ima izvolitev ali objave/projekte s 
predmetnega področja. 

o Izvedba strokovnih predmetov s strani strokovnjakov iz 
prakse 

o Nenehna skrb vodstva fakultete za krepitev AZ s 
priznanimi strokovnjaki s teoretskim znanjem in 
izkušnjami iz prakse. 

o Poskrbeti za zadostno število upravno administrativnih 
delavcev in spodbujanje k formalnemu/neformalnemu 
izobraževanju. 

o Motivirati k odgovarjanju na vprašalnike o 
zadovoljstvu na Alma Mater 

Zagotavljanje stabilnih virov poslovanja, 

temeljito analiziranje poslovanja in 

optimiranje stroškov 

o krepitev položaja na tujih trgih 
o krepitev študija na daljavo/ e-študija na podiplomskem 

programu 
o kadrovska krepitev na področju visokošolskih učiteljev 

in posodabljanju opreme 
o spremljanje razpisov  za pridobitev sredstev 

nacionalnih in evropskih razpisov 

Krepitev akademske odličnosti na 

pedagoškem področju. 

o Povečati ali ohraniti število gostujočih predavateljev 
o Ocenjevanje predavateljev neposredno po predavanjih 

preko aplikacije. 

Uvajanje novih tehnologij v študijski 

proces 

o Predstaviti novitete na področju novih metod 
poučevanja. 

o Aktivirati uporabo pametnih tabel. 
o Analizirati, katere učne metode uporabljajo 

predavatelji pri svojih predmetih. 

Izgradnja pozitivne podobe Akademije 

za ples 

o Sprotna objava dogodkov na spletni strani 
o Organizacija dnevov odprtih vrat oddelka za sodobni 

ples 
o Pošiljanje dopisov na baletne šole ter plesne klube 
o Spodbujanje aktivnosti študentov pri promocijski 

dejavnosti. 



o Sistematično izvajati predstavitve po srednjih šolah ter 
analizirati uspešnost študentov glede na srednje šole. 
 

 

 

Ad4 Izbirni predmeti 

 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov zahtevajo vsaj 10% izbirnost predmetov.  

KZK AP je predlagala senatu spremembo obveznih sestavin študijskega programa, pri čemer je 

potrebno določene kreditne točke predmetov zmanjšati ter namesto tega dodati izbirne predmete ali 

določene predmete spremeniti iz obveznih v izbirne predmete in dodati še druge možne izbirne 

vsebine. Študentom/tkam je smiselno dodati izbirne predmete, ki bi omogočili določene podjetniške 

kompetence kot je na primer marketing, psihologija vodenja, kariarni razvoj, ki se izvajajo na 

dodiplomskem študijskem programu Management poslovnih sistemov. KZK predlaga v potrditev 

senatu posebno komisijo v sestavi: Svebor Sečak, Rosana Hribar in Barbara Toplak Perovič, da 

spremenijo učne načrte in/ali spremembo učnih vsebin tako, da bo zagotovljena izbirnost v višini 10% 

ECTS.  

 

Sklep 4: Pripraviti nabor izbirnih predmetov.   

 

 

Ad5 Predlog ukiniteve diplomske naloge 

KZK je senatu predlagala tudi preučitev smiselnosti pisanja diplomske naloge oz. v primeru pisanja 

ovrednotenje s kreditnimi točkami. Predmetnik vsebuje 180 ECTS, hkrati pa je v akreditaciji napisana 

tudi diplomska naloga, ki ni ovrednotena z ECTS točkami, kar pa ni skladno z Merili za kreditno 

vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 95/10). KZK predlaga senatu Uskladitev 

premetnika z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 95/10).  

 

Sklep 5: Proučitev smiselnosti pisanje diplomskih nalog na programu Ples, koreografija 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4995
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4995

