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Zapisnik 15. seje Komisije za kakovost z dne 9. 11. 2018 

 

Prisotni člani: Tomislav Nemec, Barbara Toplak Perovič, Sebastjan Kristovič, Tomaž Klojčnik. 

Opravičili odsotnost:  Tine Kovačič, Manca Grum. 

 

Dnevni red: 

1. pregled zapisnika prejšnje seje 

2. pregled izvajanja korektivnih ukrepov 

3. samoevalvacijsko poročilo za 2017/2018 

4. razno  

 

 

Ad 1  

Potrdi se zapisnik 14. redne seje.  

 

Ad 2  

 

Na podlagi notranje evalvacije organizacije in kliničnega usposabljanja na italijanskem oddelku FTH je 

ugotovljeno, da se korektivni ukrepi izvajajo po načrtu.  

 

Glede drugih ukrepov se ugotovi: 

- posodobitev notranjih aktov zavoda, posebej Navodil za pripravo in izdelavo strokovnih in 

znanstvenih besedil na Alma Mater in poslovnika Komisije za znanstveno raziskovalno 

dejavnost – izvedeno; 

- pripravi se nova struktura samoevalvacijskega poročila, ki bo v skladu z novimi Merili za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov – izvedeno; 

- vzpostavitev kontaktov s socialno zbornico Slovenije za preučitev ovir za opravljanje 

pripravništva študentov socialne gerontologije VS program - izvedeno, 

- posodobitev načrta izobraževanja in strokovnega usposabljanja pedagoških in nepedagoških 

delavcev zaradi zagotavljanja višje stopnje kakovosti dela na AMEU – ECM z delavnico GDPR - 

izvedeno,  

- nadaljnje aktivnosti za sistemsko spodbujanje raziskovalnega dela zaposlenih na AMEU – ECM 

ter vzpodbude za prijave na ARRS in mednarodne razpise – delno izvedeno (v pripravi je več 

kot 10 projektov za razpis ARRS), potrebno pa bo izvesti uskladitev raziskovalne strategije in 

usmerjenega raziskovanja skozi diplomske, magistrske in doktorske naloge, 

- delovna skupine za prenovo knjižice opravljenih aktivnosti zdravstvene nege, v sestavi: doc. dr. 

Boris Miha Kaučič (predsednik), viš. pred. Edvard Jakšič (član), pred. mag. Marija Zrim (članica) 

in viš. pred. Nataša Vidnar (članica) je pripravila knjižice (priročnike po tipologiji Cobiss), ki jih 

bodo študenti zdravstvene nege uporabljali tekom študija na Alma Mater Europaea – ECM. 

 

Posebej intenzivno potekajo aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001 – 2015, v okviru katerega bo 

povsem prenovljen Poslovnik kakovosti, Strateški načrt Alma Mater, opisi vseh delovnih procesov ipd. 

Vzporedno se pregledajo pridobljene mednarodne akreditacije in izdela predlog po imenovanju nove 

skupine za pridobitev mednarodne akreditacije za poslovne programe ACBSP. 
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Ad 3 – Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018 

Ugotovi se, da so bile vse ankete za preteklo študijsko leto 2017/2018 izvedene. Analiza se bo vključila 

v novo samoevalvacijsko poročilo. 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. 

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. 

KZK zato pripravi za naslednje študijsko leto navodila in načrt za izdelavo ločenih samoevalvacij po 

programih za naslednja tri leta. Rok: maj 2019. 

 

Ad Razno  

Dr. Kristovič predlaga dopolnitev načrta izobraževanja: 

- s seminarjem/delavnico iz področja komunikacije in delovne klime (v preventivne namene) 

- s seminarjem/delavnico za visokošolske učitelje o sodobnih pedagoških metodah pri 

poučevanju. 

Prav tako se naj na  AZ in Senatu posebej predstavi Mednarodno znanstveno konferenco – še posebej 

kot del študijskega procesa, z vključenostjo študentov in angažiranjem učiteljev. 

Zapisal: 

mag. Tomaž Klojčnik 

 

 


