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Zapis iz 6. seje KZK z dne 24. 5. 2020 

 

Prisotni: doc. Rosana Hribar, Gabriel Glavica, Eneja Kovačič, Kaja Marion Ribnikar, Tina Kavtičnik 

 

Dnevni red: 

1. Nova sestava članov KZK 

2. Imenovanje predsednika KZK 

3. Pregled aktivnosti KZK 

4. Pregled samoevalvacijskega poročila ŠP 

5. Pregled realizacije Letnega delovnega načrta v 2019/20 

6. Prilagoditev študija na COVID razmere 

7. Prenova učnih načrtov aktivnih smeri 

8. Oživitev smeri Jazz in nova smer Hip Hop 

9. Poslovnik kakovosti 

10. Strateški načrt za 5 letno obdobje 

 

1. Nova sestava članov KZK 

Imenovani so novi člani KZK za obdobje 4 let, do 24. 5. 2024, študentka za obdobje enega leta 

oziroma do izteka statusa študenta.  

• doc. Rosana Hribar,  

• Gabriel Glavica,  

• Eneja Kovačič,  

• Kaja Marion Ribnikar, študentka 

• Tina Kavtičnik 

 

 

2. Imenovanje predsednika KZK 

Imenuje se predsednik KZK, Gabriel Glavica. 

  

3. Pregled aktivnosti KZK 

Člani KZK se seznanijo z letnim načrtom dela KZK in določijo nadaljnje aktivnosti.  

 

4. Pregled samoevalvacijskega poročila ŠP 

KZK se seznani z osnutkom SEP ŠP za študijsko leto 2018/19. Pred potrditvijo SEP ŠP na Senatu, se SEP 

ŠP posreduje vsem deležnikom. KZK oblikuje ukrepe za izboljšave in predlaga aktivnosti za odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti.  
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5. Pregled realizacije Letnega delovnega načrta v 2019/20 

Člani KZK se seznanijo z realizacijo letnega delovnega načrta za študijsko leto 2019/20. Aktivnosti, ki 

še niso bile realizirane, se posredujejo odgovornim osebam v realizacijo. Ugotavlja se, da nekatere 

aktivnosti niso ali ne bodo morale biti realizirane zaradi omejitev v času izrednih razmer. Predlaga se 

prilagoditev aktivnosti glede na trenutno zdravstveno stanje.  

 

6. Prilagoditev študija na COVID razmere 

Ugotavlja se, da so odpovedana vsa predavanja in vaje v predavalnicah in dvoranah. Študijski proces 

se je zaenkrat uspešno prilagodil na online izvedbo v primeru teoretičnih predmetov. KZK posreduje 

vsem visokošolskim učiteljem navodila za pripravo online izvedbe predmeta za prihodnje študijsko 

leto.   

Izvedba praktičnega dela predmetov se prične, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Za izvedbo 

v živo se pripravi načrt izvedbe vaj v predavalnicah pod strogimi varnostnimi ukrepi. Načrt se potrdi na 

Senatu AP.  

KZK se seznani z analizo zadovoljstva študentov v času online izvedbe. Predlaga se izvedba vprašalnika 

o zadovoljstvu z online izvedbo še za visokošolske učitelje.   

 

7. Prenova učnih načrtov aktivnih smeri 

Predlaga se posodobitev aktualnih učnih načrtov v skladu z Blooomovo taksonomijo. Prav tako se vse 

visokošolske učitelje pozove, da posodobijo učne načrte, predvsem z aktualno (online dostopno) 

literaturo ter morebitnimi spremenjenimi učnimi metodami, glede na nov način izvedbe zaradi 

izrednih razmer. Pomembna pa je tudi aktualizacija učnih načrtov z novimi spoznanji in vsebinami iz 

prakse.  

8. Oživitev smeri Jazz in nova smer Hip Hop 

Angažira se skupino strokovnjakov, da se zažene nova študijska smer Hip Hop, po kateri je zaznano 

povpraševanje in potrebe na trgu.  

 

9. Poslovnik kakovosti 

Poslovnik kakovosti je bil posodobljen in potrjen na Senatu. Nova verzija Poslovnika kakovosti se objavi 

na spletni strani in se obvesti vse deležnike.  

 

10. Strateški načrt za 5 letno obdobje 

Ugotavlja se, da se izteka veljavnost Strateškega načrta 2015-2020. Vodstvo skupaj s strokovnimi 

službami ter člani KZK pripravi pregled realizacije strateških ciljev ter predlaga posodobitev strateških 

ciljev za obdobje od 2020-2025.  

 

 

Zapisala: Kavtičnik Tina 


