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Zapis iz 5. seje KZK z dne 25. 10. 2019 

Prisotni: doc. dr. Svebor Sečak, doc. Rosana Hribar, dr. Barbara Toplak Perovič, Eneja Kovačič, Neža 

Blažič 

Dnevni red: 

1. Pregled aktivnosti letnega delovnega načrta 2018/19 

2. Program dela KZK v študijskem letu 2019/20 

3. Analiza vpisa za študijsko leto 2019/20 

4. Analiza uspešnosti študentov v študijskem letu 2018/19 

5. Spremljanje predlogov za izboljšave iz SEP 2018/19 

6. Planiranje usposabljanj pedagoških in nepedagoških delavcev 

7. Priprava letnega delovnega načrta za študijsko leto 2019/20 

8. Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/19 

9. Priprava vprašalnika o razlogih za nedokončanje študija 

 

AD1 PREGLED AKTIVNOSTI IZ LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2018/19 

Ugotavlja se, da so bile planirane aktivnosti letnega delovnega načrta v študijskem letu 2018/19 delno 

realizirane. K vsaki nerealizirani ali delno realizirani aktivnosti je bila dodana obrazložitev za njeno 

(ne)izvedbo. Ugotavlja se, da večina neizvedenih aktivnosti izhaja iz pomanjkanja financ ali kadra za 

izvedbo posameznih aktivnosti. Res pa je, da so nekatere aktivnosti imele zastavljen prekratek rok, da 

bi bila možna izvedba, zato se te aktivnosti prenesejo v letni načrt za študijsko leto 2019/20.    

 

AD2 PROGRAM DELA KZK V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 

Člani KZK se seznanijo s predvidenimi aktivnostmi KZK v letu 2019/20, ki so priloga tega zapisnika.  

 

AD3 ANALIZA VPISA ZA ŠTUDIJSKO LETO  2019/20 

Število vpisanih študentov je v 2019/20 zadovoljivo. Vpis na oddelek sodobnega plesa je bil enak kot v 

študijskem letu 2016/17. Za baletni oddelek je bil odličen vpis 9 študentov, saj je bilo v letih prevzema 

Akademije za ples veliko narejenega o ozaveščenosti o pomembnosti baletnega izobraževanja v 

Sloveniji.  

Po merilih za prehode se je vpisalo 7 študentov, ki so končali Višjo baletno na Konservatoriju za balet 

in glasbo.  

Študij plesa je butičen, zato je vpis manjšega števila študentov normalen, vendar se bo morala za 

normalno finančno delovanje akademije pospešiti promocija študija tudi na tujih trgih. Na oddelek 

sodobnega plesa se je sicer vpisala tudi ena študentka iz Srbije.  

Z analizo vpisa po študijskih programih se seznani vodje kateder AP in vodstvo, da se pripravijo 

aktivnosti in ukrepi za izboljšanje vpisa v študijskem letu 2020/21.  

 

AD4 ANALIZA USPEŠNOSTI ŠTUDENTOV 
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V sklopu uspešnosti študentov, se spremlja naslednje kriterije:  

- Prehodnost 

- Trajanje študija 

- Povprečna ocena 

 

Na baletnem oddelku so vse študentke in študent napredovali v višji letnik. Na oddelku Sodobnega 

plesa pa sta 2 študentki v 1. letniku prenehali s študijem, ena zaradi zdravstvenih razlogov, druga pa 

nezmožnosti sledenja celi skupini. 

V študijskem letu 2018/19 je povprečna ocena študentov približno enaka kot preteklo leto. 

Povprečne ocene so visoke, kar pripisujemo veliki motiviranosti in disciplini študentk ter 

individualnemu pristopu. Glede na pretekla leta ni večjih odstopanj v povprečni oceni študentov.  

V koledarskem letu je diplomiralo 6 študentov, ki so za dokončanje študija potrebovali povprečno 

2,55 leta. Gre za tako nizko številko, saj je večina študentk v prvem letu njihovega študija zaradi 

prepozne prijave študij na AP obiskovala kot evidenčno vpisana. 

Vodje kateder se seznani s podatki in se jih pozove, da pripravijo morebitne aktivnosti in ukrepe za 

povečanje prehodnosti.  

 

AD5 Spremljanje predlogov za izboljšave iz SEP 2018/19 

Na podlagi  SEP 2018/19 se v študijskem letu 2019/20 predlagajo naslednje aktivnosti: 

- Postavitev nove spletne strani Akademije za ples 

- Oglaševanje na tujih portalih 

- Priprava letakov za nove študijske smeri 

- Projektna pisarna ažurno spremlja morebitne razpise, kjer bi lahko AP kandidirali 

- Mednarodno pisarno se angažira za iskanje morebitnih rekruterjev za vpis tujih študentov 

- Promocije delavnic znanih plesalcev, ki so zaposleni na AP 

- Povečati mednarodno prepoznavnost 

- Posodobitev učnih načrtov z morebitnimi vsebinami, ki so zaželene pri tujih sorodnih akademijah 

in jih pri nas morda ni v smislu medkulturnih kompetenc 

- Uvajanje postopkov za optimizacijo delovnih procesov na Alma Mater 

- Ankete o zadovoljstvu predavateljev se izvedejo preko drugega sistema (npr. 1ka) 

- Organizacija konference pod UNECSO 

- Redne seje KZK 

- Organizacija usposabljanj vseh deležnikov na področju kakovosti 

- Spremljanje kompetenc diplomantov 

 

AD6 PLANIRANJE USPOSABLJANJ PEDAGOŠKIH IN NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV 

Vodje strokovnih služb se pozove, da pripravijo pregled kompetenc, ki jih potrebujejo posamezni 

delavci in predlagajo na kak način bi te kompetence lahko pridobili (konkretna izobraževanja). 

Pozove se vodstvo, da se organizira tudi usposabljanje za vse zaposlene skupaj.  
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Vodje kateder ter vodjo znanstveno raziskovalnega dela pa se pozove, da pripravijo predlog 

usposabljanj za pedagoške delavce, tudi v obliki obiskov in sodelovanja na konferencah, simpozijih, ipd.  

 

AD7 PRIPRAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20 

KZK se seznani s predlogom Letnega delovnega načrta za leto 2019/20. Pri izdelavi letnega delovnega 

načrta so bile upoštevane ugotovitve iz samoevalvacije, pripombe študentskega sveta, vodij katedre 

ter ostalih organov, ustrezno zakonodajo in predpise. 

V letu 2019/20 se predvidevajo naslednje evalvacije oz. presoje:  

• Evalvacija študijskega programa za 2018/19 - marec 

Za izdelavo evalvacije ŠP se imenuje strokovno skupino.  

Priprava samoevalvacijskega poročila: zadolžen dekan dr. Svebor Sečak in vse strokovne službe. 

 

AD8 Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/19 

Za lažjo izdelavo Samoevalvacijskega poročila, so bila izdelana standardna poročila za posamezne 

strokovne službe ter analizirani kazalniki v Strateškem načrtu, na podlagi katerih je možno spremljati 

realizacijo Strateškega načrta ter uspešnost posamezne organizacijske enote.  

 

AD9 Priprava vprašalnika o razlogih za nedokončanje študija 

Obravnava se predlog za izvedbo izredne ankete za tiste študente, ki s študijem ne nadaljujejo. 

Predvsem nas zanimajo vzroki za prekinitev študija. Glede na rezultate uspešnosti študentov se 

ugotavlja, da je prehodnost študentov v višji letnik sprejemljiva, nižja pa je stopnja diplomantov na 

smeri Sodobni ples, med tem ko je na smeri Balet bistveno boljša (diplomirale so vse študentke). 

Anketa je kratka, 2-3 minute, 5 vprašanj in se razpošlje vsem pavzerjem preko spletnega anketnega 

orodja 1ka. Rok za izvedbo je do septembra 2020.  

Rezultate ankete se predstavi vodstvu, ki nato sprejme morebitne ukrepe. 

 

AD10 ISO standard 

Komisija ugotavlja, da so v preteklem letu potekale intenzivne priprave za uvedbo standarda ISO 9001-

2015 na Zavodu ECM. Na tej podlagi je bil sprejet nov poslovnik kakovosti Alma Mater in pripadajoča 

dokumentacija, ki so jo potrdili organi Alma Mater ECM. 

Predlaga se pregled Poslovnika ECM in prilagoditev Poslovnika kakovosti na AP v primeru ugotovljene 

večje kakovosti izvedbe posameznih procesov.  

V skladu z novim Poslovnikom se predlaga uvedba Evidence ukrepov in morebitnih neskladij.  

 

 



4 
 

 

Zapisala: Eneja Kovačič 

 

 

 


