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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 8. 1., 17. 2. in 

24. 2. 2020. Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila 

skupno poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa, uskladila 

priprave na obisk in kasneje pripravila skupno poročilo o zunanji evalvaciji.  

Obisk zavoda Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, Institutum 

Studiorum Humanitatis  (v nadaljevanju AMEA ISH) je bil opravljen dne 27.02.2020 v 

Mariboru in 28.02.2020 v Ljubljani in je potekal po urniku, ki je bil usklajen z vodstvom 

visokošolskih zavodov. Skupina strokovnjakov je uskladila priprave na obisk preko 

elektronske pošte in imela pripravljalni sestanek dne 27.02.2020. Po obisku je skupina 

strokovnjakov pripravila skupno poročilo o zunanji evalvaciji, ki ga je uskladila preko 

elektronske pošte.  

Dne 16.4 je AMEA ISH poslala odgovor na poročilo strokovnjakov, na osnovi katerega je 

to poročilo dopolnjeno.  

 Pri razgovorih so sodelovali: 

-      Predstavniki vodstva fakultete, 

-      Predstavniki članov Komisije za kakovost, 

-      Predstavniki strokovnih služb, 

-      Predstavniki visokošolskih učiteljev ter raziskovalcev, 

-      Predstavniki študentov. 

Skupini strokovnjakov so bili zagotovljeni dobri pogoji za delo in podpora pri izvedbi 

obiska. Organiziran je bil ogled prostorov, omogočen je bil tudi vpogled v ključne 

dokumente, ki so bili poslani na NAKVIS, ter dodatna dokumentacija, ki je bila zahtevana 

pred ali med izvedbo obiska. Skupina strokovnjakov si je ogledala prostore AMEA ISH, v 

katerih se izvajajo študijski programi Humanistične znanosti (2. in 3. stopnje) in 

Humanistični študiji (1.stopnje; od študijskega leta 2018/19 dalje), in sicer na dveh 

lokacijah na lokaciji Maribor, Slovenska ulica 17 in v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 1. 

Na osnovi vseh predloženih dokumentov in informacij, pridobljenih z izbranimi skupinami 

sogovornikov, je skupina strokovnjakov oblikovala preliminarno ustno poročilo, ki ga je 

predsednica ob koncu obiska predstavila zainteresiranim sodelujočim. 

Po obisku je skupina strokovnjakov pripravila poročilo o Podaljšanju akreditacije  

visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij, 

Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana. Evalvacija je opravljena v skladu z 11. 

členom Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov, po kateri je zunanja evalvacija postopek celostne presoje delovanja 

visokošolskega zavoda v obdobju od zadnje akreditacije, vpoštevajoč pri tem predloženo 

dokumentacijo in informacije, dobljene na ogledu.  
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2Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti oz. 

neskladnosti 

Delovanje visokošolskega zavoda 

Standard 1 2 1 0 0 

Standard 2 2 2 0 0 

Standard 3 4 0 0 0 

Standard 4 / / / / 

Standard 5 2 2 0 0 

Standard 6 1 2 0 0 

Standard 7 1 0 0 0 

Kadri 

Standard 8 1 1 0 0 

Standard 9 1 0 0 0 

Študenti 

Standard 10 3 0 0 0 

Standard 11 3 1 0 0 

Standard 12 3 2 0 0 

Standard 13 1 2 0 0 

Materialne razmere 

Standard 14 3 2 0 0 

Standard 15 1 1 0 0 

Standard 16 1 3 0 0 

Standard 17 1 1 0 0 

 

Odličnost Izpolnjuje vse standarde kakovosti. 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

DELOVANJE VISOKOŠOLSKGA ZAVODA 

 

1. standard: Visokošolski zavod uspešno uresničuje poslanstvo v slovenskem in 

mednarodnem visokošolskem prostoru. Z doseganjem organizacijskih in 

izvedbenih ciljev zagotavlja kakovostno visokošolsko dejavnost in njen razvoj. 
 

Če gre za prvo podaljšanje akreditacije, je iz poslanstva, vizije in strategije 

visokošolskega zavoda razvidno, da nadaljuje obveze ustanovitelja. 

 

a) usklajenost strateškega načrtovanja s poslanstvom, nacionalnimi in 

evropskimi usmeritvami:  

 

Strateški načrt AMEU – ISH za obdobje 2018 – 2023 temelji na nacionalnih in evropskih 

usmeritvah in je usklajen s poslanstvom, ki je izvajanje visokošolske izobraževalne ter 

znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti na področju humanistike, njej sorodnih ali 

povezanih znanstvenih disciplin in novih mejnih ved, ter služenje domači in mednarodni 

skupnosti kot izobraževalno in znanstveno-raziskovalno središče, ki s komplementarnimi 

programi in znanji dopolnjuje ponudbo drugih univerz in visokošolskih zavodov na tem 

področju. 

 

b) izvedljivost in celovitost strateškega načrtovanja: 

Strateški načrt vsebuje različne analize, kot recimo PEST in SWOT, ima določene 

strateške cilje in usmeritve, sistem notranje kakovosti ter vsakoletne samoevalvacije ter 

promocijski načrt.  

 

c) ustreznost načina preverjanja uresničevanja strateškega načrtovanja: 
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Strateški načrt ima zastavljene cilje za naslednje srednjeročno obdobje na področju 

posamezne strateške usmeritve. Za posamezne strateške cilje so opredeljeni tudi 

indikatorji oz. kazalniki doseganja rezultatov, tako da lahko spremljajo napredek. 

Po priporočilih skupine strokovnjakov, da se v analizo slabosti oz. nevarnosti  vključi 

dejavnik rizika negativnega učinka razpršitve majhnega števila študentov na 

dodiplomskih in magistrskih programih pri odpiranju novih programov, je zavod dopolnil 

PEST in SWOT analizo tudi s tem dejavnikom. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Poslanstvo, vizija in strateški načrt zavoda so vzpostavljeni. 

- Jasno zastavljeni strateški cilji. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Vse skupine ne poznajo vizije in poslanstva, zato je potrebno seznaniti vse 

udeležene v procesu.  

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov začel z izvajanjem določenih aktivnosti 

na tem področju, kar pozitivno ocenjujemo, vendar se bo učinek pokazal v 

daljšem časovnem obdobju, zato se priporočilo obdrži.   

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

2. standard: Notranja organiziranost visokošolskega zavoda zagotavlja 

sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in 

nepedagoških delavcev, študentov in drugih deležnikov pri upravljanju in 

razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

Predstavništvo deležnikov v organih visokošolskega zavoda ter uresničevanje 

njihovih pravic in obveznosti: 

  

Notranja organiziranost AMEU – ISH zagotavlja sodelovanje visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, znanstvenih delavcev in nepedagoških delavcev, študentov in drugih 

deležnikov pri upravljanju in razvijanju dejavnosti visokošolskega zavoda. 

Senat AMEU – ISH je na priporočilo strokovnjakov v marcu 2020 sprejel nov Poslovnik 

Študentskega sveta AMEU – ISH, ki ureja izvolitev, organizacijo in delo Študentskega 
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sveta ter izvolitev predstavnikov študentov v organe in delovna tesesa Alma Mater 

Europea - Fakultete za humanistični študij, Institutium Studiorum Humanitatis. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- AMEU – ISH ima jasno organizacijsko shemo, z opredeljenimi pravicami in 

obveznostmi posameznih organov fakultete. 

- Majhno število študentov omogoča osebni stik s predavatelji in visoko pretočnost 

informacij med vsemi deležniki. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Razširiti krog sodelujočih v komisijah, kot npr. Komisija za kakovost - po aktu so 

opredeljeni 4 člani: raziskovalec / predavatelj / student / strokovna oseba. Pri 

tako majhnem številu članov, se npr. funkcija prodekanje (upravljavska funkcija) 

križa s funkcijo predavatelja. Predlagamo razširitev skupine na način, da so 

zastopani vsi različni deležniki skladno z aktom. Predlagamo tudi, da se v Komisijo 

za kakovost vključi tudi zunanje deležnike, kot npr. predstavnike iz 

gospodarstva/negospodarstva in alumni kluba. Poleg tesnejšega povezovanja, na 

ta način lahko lažje kreirajo bodoče smernice programov, ki so za 

gospodarstvo/negospodarstvo bolj potrebne.  

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov vključil predstavnike z vrst 

predavateljev in študentov, za ostala pa morajo počakati na njihova soglasja. 

Ukrep zavoda se pozitivno ocenjuje, ker pa se ni izveden v celoti, se priporočilo 

obdrži.   

- Razširiti delo Komisije za kakovost z vključevanjem predlogov visokošolskih 

učiteljev. 

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov začel z aktivnostmi ter pozval 

visokošolske učitelje k podajanju pobud, ki se bodo nadalje obravnavala. Ukrep 

zavoda se pozitivno ocenjuje, vendar se priporočilo obdrži, saj se v tako kratkem 

času ne more oceniti njegova realizacija.  

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

3. standard: Visokošolski zavod izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno, 

raziskovalno oziroma umetniško dejavnost in z njo povezane pomembne 

dosežke na področjih in disciplinah, na katerih jo izvaja.  
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Kakovost, razvoj in napredek znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma 

umetniške dejavnosti: 

 

AMEU – ISH izvaja programe na vseh treh stopnjah študija.  

Najmočnejši program je doktorski, saj je povezan z doseganjem visokih kazalnikov 

znanstvene in raziskovalne dejavnosti na področju humanistike in njej sorodnih ali 

povezanih znanstvenih disciplin. Imajo veliko število znanstvenih člankov in drugih 

sestavnih delov, monografij, izvedenih del (npr. radijski ali TV dogodek, predavanje na 

tuji univerzi oz. na konferenci brez natisa, prispevek na konferenci brez natisa), članstev 

v uredniških odborih itn. Dosežki zadnjih petih let obsegajo: 133 člankov in drugih 

sestavnih delov, od tega 36 izvirnih znanstvenih člankov, 23 poglavij v monografskih 

publikacijah, 28 monografij in drugih zaključnih del, od tega 14 znanstvenih monografij, 

65 izvedenih del (npr. radijski ali TV dogodek, predavanje na tuji univerzi oz. na 

konferenci brez natisa, prispevek na konferenci brez natisa), 23 članstev v uredniških 

odborih itn. Dosežki programske skupine Raziskave kulturnih formacij so prav tako 

izjemni: 76 člankov in drugih sestavnih delov (od tega 14 izvirnih znanstvenih člankov, 

25 poglavij v monografskih publikacijah itn.), 41 monografij in drugih zaključnih del, od 

tega 22 znanstvenih monografij), 153 izvedenih del ter 206 sekundarnih avtorstev. 

Enako so dejavni na področju znanstvenoraziskovalnih in drugih projektov. Poleg tega 

organizirajo mednarodne konference in imajo dobro podprto publicistično dejavnost.  

Na dodiplomskem in magistrskem programu imajo malo študentov, večinoma zaposlenih, 

tako da organizirajo in prilagajajo urnike ter izvedbo predmetov na dveh lokacijah, s 

kontaktnimi urami, ki se snemajo (moodle sistem) in so na ta način dostopna vsem. 

Predavatelji in študentje izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva z načinom izvajanja 

študija. Študentje so poleg tega zelo zadovoljni z možnostjo osebnih kontaktov s 

predavatelji, njihovo angažiranostjo in odzivnostjo, in obratno, predavatelji so zelo 

zadovoljni z  napredovanjem študentov.  

Po priporočilih skupine strokovnjakov je Senat AMEU-ISH sprejel 19 ukrepov glede 

internacionalizacije in mobilnosti. Navedeni nabor ukrepov je ambiciozen ter zajema 

pobude kot so recimo izboljšanje prepoznavnosti zavoda, intezivnejše sodelovanje s 

tujimi predavatelji in raziskovalci, povečanje števila partnerskih pogodb, prijave na 

razpise in priprava mednarodne šole.   

Po priporočilih skupine strokovnjakov je Senat AMEU-ISH marca sprejel vrsto ukrepov za 

povečanje števila vpisanih študentov na dodiplomski in magistrski stopnji, ki med drugim 

vključujejo tudi aktivno promocijo študijskih programov preko socialnih omrežij in 

platform, razširitev kroga študentov, ki so vključeni v znanstvenoraziskovalne projekte in 

prijave študentskih projektov na razpise. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Raziskovalna vpetost in odličnost. 



 

 

8 

 

- Publicistična dejavnost. AMEU omogoča vsem visokošolskim učiteljem, študentom 

ter raziskovalcem publicistično dejavnost v okviru številnih razpoložljivih 

mednarodnih kapacitet. Poleg tega izdajajo periodično publikacijo Monitor ISH, ki 

je vključen v bazo dLib.si ter mednarodni bazi  ANTHROPOLOGY PLUS in IBZ – 

(Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) izdajajo tudi štiri knjižne 

zbirke: Dialog z antiko; Documenta; Ekskurzi; Topos 

- Digitalna knjižnica, z dostopnostjo do pomembnih virov (Revije, ki spadajo v bazo 

Scopus in WoS, kot npr. Springer, Emerald). 

- Doktorski študentje so redno vključeni v znanstveno-raziskovalne projekte, redno 

pomagajo pri organizacijah konferenc, ki se jih organizira v okviru zavoda. 

 

Priložnosti za izboljšanje: Odpravljeno. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

4. standard: Praktično izobraževanje študentov v delovnem okolju, če je del 

izobraževalne dejavnosti, je dobro organizirano in se tako tudi izvaja. 

Zagotovljeni so viri za njegovo izvedbo. 

Zavod ne izvaja strokovnih programov in nimajo organiziranega praktičnega 

izobraževanja študentov v delovnem okolju. 

 

a) sistemska ureditev praktičnega izobraževanja študentov in njegovega 

izvajanja: 

 

 

b) zadovoljstvo udeležencev praktičnega izobraževanja: 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: 

 

5. standard: Visokošolski zavod spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene 

potrebe v okolju. Zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na 

področjih, ki so primerna kompetencam oziroma učnim izidom diplomantov. 
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a) sodelovanje visokošolskega zavoda z okoljem ali delodajalci in s svojimi 

diplomanti: 

AMEU – ISH sodeluje z okoljem, z vidika zaposlitvenih potreb predvsem z 

negospodarstvom. Diplomanti po končanem študiju imajo možnost, da se zaposlijo v 

okviru negospodarskega sektorja na področjih izobraževanja in raziskovanja, kulture, 

umetnosti in medijev ter znotraj nevladnih organizacij, kulturnih in multimedijalnih 

institucij. Na področju gospodarstva predvsem ciljajo na  dejavnosti, kot so odnosi z 

javnostjo, komuniciranje v mednarodnem okolju, upravljanje s človeškimi viri, specifične 

analize in strateška načrtovanja, sodelovanje pri izdelavi  in vodenju projektov, ki 

zahtevajo posebne analize s področja etike, kognitivnih dejanj in družbenih realijah, in 

hkrati iščejo nove rešitve pri gospodarskem razvoju. AMEU-ISH organizira različne 

dogodke, neformalna in formalna srečanja, intervjuje, okrogle mize, druženje preko 

družabnih omrežij in spremlja karierno pot vsakega študenta.  

 

b) razvitost kariernih centrov, klubov diplomantov ali drugih organiziranih 

oblik: 

Študenti AMEU-ISH so vključeni v karierni center Alma Mater ter Alumni klub Alma Mater. 

Poleg tega AMEU-ISH ohranja stik s svojimi diplomanti preko njihovega vključevanja v 

različne dejavnosti fakultete z organiziranjem različnih znanstvenih, strokovnih, 

družabnih in drugih dogodkov ter spodbujajo diplomante k prijavam raziskovalnih 

projektov.  

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Interdisciplinarnost pridobljenih znanj povečuje zaposlitvene možnosti 

diplomantov. 

- Zaradi majhnega števila študentov je zagotovljen individualen odnos s 

posameznikom. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Organizacija predavanj s strokovnjaki iz prakse. 

AMEU-ISH sledi priporočilom strokovnjakov in načrtuje predavanja s strokovnjaki 

iz prakse. 

- Širitev pridobljenih vrednot humanizma v širši skupnosti (kultura dialoga, politična 

kultura, kritično razmišljanje). Možnost organiziranja javnih posvetov in debat, ki 

lahko vključujejo tudi ugledne alumne. 

AMEU-ISH sledi priporočilom strokovnjakov in načrtuje dogodke z uglednimi 

akademiki in strokovnjaki.     
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Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

6. standard: Notranji sistem kakovosti omogoča sklenitev kroga kakovosti na 

vseh področjih delovanja visokošolskega zavoda. 

 

a) poznavanje pomena in vloge notranjega sistema kakovosti: 

Poslovnik kakovosti visokošolskega zavoda je usklajen s sistemom kakovosti Alma Mater 

Europea in dobro opredeljuje vsa področja notranje kakovosti.   

b) samoevalvacijsko poročilo za zadnje zaključeno samoevalvacijsko 

obdobje, ukrepi na podlagi samoevalvacije v obdobju od zadnje 

akreditacije ter načrt izboljšav za prihodnje samoevalvacijsko obdobje: 

 

Samoevalvacijska poročila so pripravljena skladno z merili in objavljena na spletnih 

straneh zavoda. Iz zadnjega dokumenta je razvidno načrtovanje samoevalvacije za 

zadnje zaključeno ter za prihodnje samoevalvacijsko obdobje. Načrt izvedbe 

samoevalvacije se naredi vsako leto, na podlagi ugotovitev Komisije za kakovost. Zavod 

ima sprejet Poslovnik kakovosti AMEU-ISH. Za študente AMEU-ISH izvaja ankete o 

zadovoljstvu študentov z organizacijo študijskega procesa, ankete o zadovoljstvu s 

predavatelj in, ankete o obremenjenosti študentov.  Predavatelji in strokovni sodelavci 

vsako študijsko leto izpolnjujejo anketni vprašalnik o delovnem zadovoljstvu. Leta 2018 

je sprejet 5-letni strateški načrt AMEU-ISH z glavnimi strateškimi usmeritvami in 

pripadajočimi strateškimi cilji, na osnovi katerega se sprejme vsakoletni detajlni letni 

načrt dela, v katerem so aktivnosti tudi podrobneje opredeljene. 

 

c) kako notranji sistem kakovosti omogoča in spodbuja razvijanje, 

povezovanje in posodabljanje izobraževalne, znanstvene, strokovne, 

raziskovalne oziroma umetniške dejavnosti ter vpliv te dejavnosti na 

okolje: 

Notranji sistem kakovosti zavoda je predpisan, primeren in učinkovit ter primerljiv v 

evropskem visokošolskem prostoru; vsebuje vse procese, ki so pomembni za 

izboljševanje kakovosti delovanja visokošolskega zavoda in izvajanja študijskih 

programov ter omogoča sklenitev učinkovitega kroga kakovosti. 

Na priporočilo skupine strokovnjakov je Senat AMEU-ISH sprejel Poslovnik Študentskega 

sveta, po katerem se zagotavlja zastopanost študentov iz vseh programov in letnikov ter 

na ta način tudi vključenost v odbore in komisije, ki skrbijo za razvoj institucije. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Dobro delujoče vse skupine, ki skrbijo za kakovostni razvoj zavoda. 

Priložnosti za izboljšanje: 
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- Razširiti krog sodelujočih v Komisiji za kakovost, na način, da se vključi zadostno 

število članov, da ne prihaja do prekrivanja funkcij ter vanjo vključiti tudi 

predstavnike zunanjih deležnikov, ki imajo lahko pomembno vlogo pri nadaljnjem 

razvoju programov in zaposlitvenih potreb.  

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov vključil predstavnike z vrst 

predavateljev in študentov, za ostala pa morajo počakati na njihova soglasja.    

- Razširiti delo komisije za kakovost z vključevanjem predlogov tudi visokošolskih 

učiteljev. 

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov pozval visokošolske učitelje k 

podajanju pobud, kar se pozitivno ocenjuje. Priporočilo se obdrži, saj se v tako 

kratkem času ne more oceniti njegova realizacija.  

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

7. standard: Visokošolski zavod deležnike in javnost pravočasno obvešča o 

študijskih programih in svoji dejavnosti. 

 

Dostopnost, vsebina, zanesljivost, razumljivost in natančnost informacij o 

dejavnosti visokošolskega zavoda, še posebej pa informacije o študijskih 

programih, njihovem izvajanju in znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma 

umetniški dejavnosti s področij in disciplin teh programov: 

Obveščanje je organizirano preko spletne strani Alma Mater Europaea - ISH ter ločene 

spletne stran Alma Mater Europaea – ECM, kjer so dostopne vse aktualne informacije 

glede institucije, študijskih programov in vpisnih postopkov, načrtovanih dogodkov ter 

podobno. PR služba obvešča deležnike prvenstveno preko sodobnih medijev (splet, 

socialna omrežja), v času informativnih dni pa tudi s klasičnimi oglasi v časopisih, radiu 

in televiziji. Poleg tega so  sprotne informacije o dogodkih, novih programih, zanimivih 

projektih in ostalih dogajanjih dosegljive preko družabnih omrežij Facebook spletne strani 

Alma Mater Europaea – ECM.  

AMEU-ISH je na po priporočilu skupine strokovnjakov izdelal spletno stran Študentskega 

sveta, na kateri objavlja vse aktualne dogodke v zvezi z delovanjem študentskega sveta, 

volitev, mednarodnih izmenjav, organizacije družabnih dogodkov in podobno. 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

Objava na spletnih straneh, socialnih omrežjih 

 

Priložnosti za izboljšanje: Odpravljeno. 
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Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

KADRI 

 

8. standard: Zagotovljeni so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni 

delavci za kakovostno opravljanje pedagoškega, raziskovalnega in drugega 

dela.  

 

a) zagotavljanje pedagoškega in strokovnega razvoja visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev od zadnje akreditacije: 

AMEU-ISH je kadrovsko ustrezno zasedena kot je opisano v Samoevalvacijskem poročilu. 

Fakulteta izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe: univerzitetni študijski 

program prve stopnje, magistrski študijski program druge stopnje in doktorski študijski 

program tretje stopnje. Kadrovska zasedba vsekakor omogoča izvedbo zastavljenenih 

študijskih programa, ki po številu in kakovosti ustrezajo pedagoškemu, znanstveno-

raziskovalnemu, umetniškemu oziroma strokovnemu delu, povezanim s študijskimi 

področji oz. študijskimi programi, ki jih AMEU-ISH izvaja. Preko Erasmus+ programa na 

AMEU–ISH je gostovala visokošolska učiteljica iz tujine ter preko javnega razpisa 

Projektno gostovanje - pilotni projekt pa gostujoči strokovnjak. V študijskem letu 

2018/19 sta se v okviru programa Erasmus+ v tujini izobraževala 2 sodelavca. Doslej je 

AMEU-ISH sklenil sodelovanje s skupno 5 partnerskimi institucijami. Ker je bila Erasmus+ 

listina za obdobje 2014-2020 pridobljena šele konec leta 2017, je okrepljena promocija 

mednarodnih izmenjav študentov in osebja kot eden pomembnejših prihodnjih strateških 

ciljev visokošolske institucije, preko katere bo AMEU-ISH še okrepil svojo vpetost v 

mednarodni visokošolski prostor. 

Delež visokošolskih učiteljev, nosilcev predmetov študijskih programov, ki so na 

visokošolskem zavodu v delovnem razmerju, je 11%. Število visokošolskih učiteljev, 

zaposlenih za polni delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni 

čas od polnega (FTE) na študijski program je 3. Število visokošolskih učiteljev v 

delovnem razmerju na dan 31. 12. v študijskem letu uveljavitve in število nepedagoških 

delavcev (po delovnih mestih) glede na zaposlitev po pogodbi in v delovnem razmerju.  

 

Po obisku smo s strani NAKVIS prejeli še pobudo o pregledu habilitacijskega naziva 

nosilca predmeta. Po prejemu dokumentacije dne 13.3.2020 smo pregledali izveden 

postopek. Postopek je izveden po Merilih za imenovanje v naziv, ki je v skladu z 

minimalnimi stadardi. Področje izvolitve je opredeljeno v aktih zavoda. Mnenje članov 

habilitacijske komisije, v kateri je bil zastopan tudi psiholog, je bilo pozitivno, saj nosilec 

izkazuje raziskovalne in pedagoško sposobnost na področju, ki ga poučuje. Skupina 

strokovnjakov je sprejela odločitev, da je bilo imenovanje izvedeno skladno z Merili. 

 

b) znanstveni, strokovni, raziskovalni oziroma umetniški dosežki 

visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev: 
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Po bibliografiji je razvidno, da zadoščajo pogojem za izvajanje pedagoških in raziskovalne 

dejavnosti. AMEU – ISH ima močno tradicijo znanstvenoraziskovalnega dela; od leta 

1997 do danes so bili uspešno zaključeni številni nacionalni in mednarodni projekti iz 

področij filozofije, antropologije, zgodovine, kulturologije, umetnosti, religije, vzgoje in 

izobraževanja itn. Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti posameznih članov in 

članic raziskovalne skupine AMEU – ISH v skladu s kategorizacijo po metodologiji ARRS – 

humanistika (2014–2019) so odlični. Usp. P8_PoroÄilo o znanstvenoraziskovalni 

dejavnosti AMEU-ISH 2014-2019.pdf 

 

c) merila visokošolskega zavoda za izvolitve v nazive in področja za 

izvolitve: 

 

Vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki so in bodo sodelovali pri izvajanju 

študijskih programov, imajo ustrezno veljavno izvolitev. Kadrovski načrt sodelujočih v 

izvajanju izobraževalnih in Alma Mater Europaea - ISH programov zajema dovoljno 

habilitiranih visokošolskih učiteljev. Pedagoške obveznosti so določene tako, da lahko 

visokošolski učitelji in sodelavci še aktivno raziskujejo. Fakulteta spodbuja napredovanje 

mladih visokošolskih sodelavcev skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Postopki izbire, imenovanja 

ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev so 

predpisani in javni, ter potekajo skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo skladno z 

akti fakultete. 

 

č)  vrsta zaposlitve visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 

 

Po pravilih AMEU – ISH lahko pedagoški proces vodijo samo visokošolski učitelji, ki imajo 

ustrezno habilitacijo – naziv v skladu z veljavno zakonodajo. Nosilec predmeta lahko v 

skladu s študijskimi potrebami pri obravnavi posameznih problemov povabi k sodelovanju 

tudi priznane strokovnjake, ki nimajo ustreznega naziva. 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Visoka motiviranost predavateljev in njihova kolegialnost, dobro postavljena mreža 

inštitucij, s katerimi sodelujejo in v katere je vpet tudi program, pristna motiviranost i 

dobra neformalna komunikacija med vsemi deležniki. Ker AMEU–ISH spada pod okrilje 

Alma Mater, ji ustanovitelj omogoča številne prednosti. Te so vezane na skupno 

koriščenje referata za študijske zadeve, mednarodne pisarne, projektne pisarne, 

finančno-računovodske službe, kadrovske službe, tehnične podpore ter službe za 

marketing in odnose z javnostmi, medtem ko ima AMEU–ISH samostojno visokošolsko 

knjižnico in založbo. 

 

Prednosti: 

 

- Raziskovalna podpora pri udeležbah na konferencah in izmenjavi.  

Priložnosti za izboljšanje: 

- Za boljše povezovanje pedagoških sodelavcev, predvsem z vidika 

kakovostnejšega izvajanja programov 1. In 2. stopnje, se priporoča več skupnih 
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sestankov ter skupni pregled učnih načrtov, s poudarkom na horizontalnem in 

vertikalnem povezovanju v praksi ter odpravljanju redudanc.  

Zavod je po obisku skupine strokovnjakov pripravil dopis, dokončno izpeljavo 

priporočila pa vidijo v skupnih sestankih ter pregledih UN. Priporočilo se obdrži. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

9. standard: Zagotovljeni so strokovno-tehnični in upravno-administrativni 

delavci (v nadaljevanju: nepedagoški delavci) za učinkovito pomoč in 

svetovanje.  

 

a) vrste in ustreznost pomoči ter svetovanja študentom in drugim 

deležnikom: 

 

Študentom in študentkam referat za študijske zadeve zagotavlja vse administrativne in 

svetovalne storitve povezane s študijem. Za pomoč pri vključevanju v znanstveno, 

strokovno in raziskovalno dejavnost jim nudi pomoč projektna pisarna, ki študente 

obvešča o aktualnih razpisih, projektih ter drugih aktivnostih na področju raziskovalno-

projektnega dela. Mednarodna pisarna študente npr. informira o študentskih izmenjavah, 

svetovanje študentom in študentkam pri načrtovanju njihove poklicne poti jim omogoča 

Karierni center Alma Mater, psihoterapevtsko in socialno svetovanje (za posameznike, 

pare, družine) pa vsem študentom Alma Mater nudi Svetovalno-terapevtski center, ki 

deluje na Alma Mater. Poleg tega nudi študentom neformalno pomoč in nasvete glede 

študijskega procesa in njegovih vsebin tudi tutorka predavateljica, pomoč v zvezi s 

knjižničnimi storitvami in gradivom jim nudi bibliotekar v visokošolski knjižnici, pomoč in 

nasvete glede pisanja in možnosti objav znanstvenih člankov pa nudi vodja založbe 

AMEU-ISH. Visokošolskim učiteljem in učiteljicam ter sodelavcem in sodelavkam nudi 

pomoč in podporo referat za študijske zadeve, mednarodna pisarna (npr. pri vključevanju 

v mednarodne izmenjave), bibliotekar visokošolske knjižnice (npr. vnosi del v bazo 

Cobiss, izvedba delavnic in usposabljanj), vodja založbe AMEU-ISH (npr. objave v reviji 

Monitor ISH), tehnično osebje pa zagotavlja IKT pomoč. Znanstvenim delavcem in 

delavkam je na voljo pomoč s strani projektne pisarne (npr. prijave in izvajanje 

raziskovalnih projektov), bibliotekarja visokošolske knjižnice (npr. vpisi v bazo Cobiss za 

izvajanje raziskovalnih projektov), bibliotekarja visokošolske knjižnice (npr. vpisi v bazo 

Cobiss za potrebe Sicris-a), vodje založbe (npr. objave raziskovalnih rezultatov v reviji 

Monitor ISH) in tehničnega osebja, ki zagotavlja IKT pomoč. 

 

b) število, delovno področje in izobrazbena struktura nepedagoških 

delavcev: 

Nepedagoških delavcev (po delovnih mestih) je dovolj. Referent za študentske zadeve je 

v delovnem razmerju. Ker AMEU–ISH spada pod okrilje Alma Mater, ji ustanovitelj 

omogoča številne prednosti. Te so vezane na skupno uporabo referata za študijske 

zadeve, mednarodne pisarne, projektne pisarne, finančno-računovodske službe, 
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kadrovske službe, tehnične podpore ter službe za marketing in odnose z javnostmi, 

medtem ko ima AMEU–ISH samostojno visokošolsko knjižnico in založbo. 

c) izobraževanje in usposabljanje nepedagoških delavcev: 

Alma Mater skrbi tudi za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj 

svojih nepedagoških delavcev. Pri nepedagoških delavcih je poudarek na vsebinah, ki 

dajejo dodatna znanja za nudenje pomoči pri delu z različnimi skupinami deležnikov ob 

upoštevanju njihovih potreb. Vsebine usposabljanj so na Alma Mater planirane letno in so 

razvidne iz Letnega delovnega načrta. Zaposleni za polni delovni čas se letno udeležijo 

vsaj enega izobraževanja na področju strokovnega in enega na področju osebnostno-

socialnega razvoja. 

Po priporočilih skupine strokovnjakov je Senat AMEU-ISH sprejel 19 ukrepov glede 

internacionalizacije in mobilnosti, med katerimi je tudi ukrep 3.1 glede nepedagoških 

delavcev, da se bodo prijavljali na razpise CMEPIUS, ki omogočajo kratkoročno mobilnost 

posameznikov (Erasmus+, Jean Monet). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Pedagoški in nepedagoški delavci imajo možnost nadaljnjega izobraževanja. 

Priložnosti za izboljšanje: Odpravljeno. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

ŠTUDENTI 

 

10. standard:  Visokošolski zavod študentom zagotavlja ustrezno pomoč in 

svetovanje. 

 

Vsi študenti visokošolskega zavoda so vpisani kot izredni študenti, zato je ob tem 

potrebno pri presoji upoštevanja raznolikosti in potreb študentov pri vzpostavljanju in 

določanju vsebine svetovanja oziroma pomoči zanje upoštevati zlasti dejstvo, da so ti 

študenti po večini že zaposleni. Zato se pričakuje, da so storitve še posebej prilagojene 

takim študentom in njihovim potrebam, ki so običajno drugačne od potreb redno vpisanih 

študentov. 

Iz razgovorov s študenti je bilo moč zaznati, da se zavod teh potreb pri študentih zaveda, 

saj se skladno s tem tako tudi ravna. Predavanja se za študente izvajajo v popoldanskem 

času, prav tako se snemajo in so za študente na voljo on-line. Študentski referat je za 

študente na voljo tudi izven uradnih ur. 
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Študentom pomoč nudijo tudi tutorji. Kontaktnih podatkov tutorjev na spletu nismo našli, 

zato predlagamo, da se ti podatki ustrezno objavijo.  

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “Uveden tutorski sistem formalizirati na način, da so kontaktni podatki 

tutorjev dostopni za vse študente, razmisliti tudi o možnosti izvedbe študentskega 

tutorstva” ugotavljamo, da je zavod  že izboljšal spletno stran na način, da so vsem 

dostopni kontaktni podatki tutorja učitelja. Zavod v odzivnem poročilu navaja tudi, da bo 

v začetku leta 2020/2021 imenoval tutorje študente v skladu s Pravilnikom o tutorskem 

sistemu na MEU – ISH. Kot skupina strokovnjakov izvajanje ukrepa pozdravljamo, 

naslednji skupini strokovnjakov pa priporočamo, da preveri, kako sistem poteka. 

b)  pravočasno in učinkovito obveščanje študentov: 

Obveščanje študentov poteka preko številnih kanalov, kamor se uvršča e-pošta, telefon, 

spletna stran fakultete, socialni mediji (FB,…).  

 

Omenimo naj še obveščanje študentov, ki se izvaja osebno na predavanjih, sestankih, 

dogodkih in srečanjih. Spletna stran fakultete je uporabniku prijazna in pregledna. Iz 

razgovorov s študenti morebitnih pripomb v zvezi s pravočasnim in učinkovitim 

obveščanjem nismo zaznali. 

 

Izpostavljamo le, da bi bilo treba zapisnike sej Študentskega sveta objaviti na spletu, saj 

jih ob pregledu spletne strani nismo našli.  

 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “Izboljšanje spletne strani z vsebino na način, da se objavijo tudi 

kontakti študentskih predstavnikov” ugotavljamo, da je zavod  že izboljšal spletno stran 

na način, da so vsem dostopni kontaktni podatki študentskih predstavnikov. 

c)   spremljanje zadovoljstva študentov s storitvami: 

Zavod spremlja zadovoljstvo študentov s storitvami. Letno opravljajo številne anketo o 

zadovoljstvu, med drugim: anketo o zadovoljstvu s predavatelji, oceno obremenjenosti 

študentov, anketo o splošnem zadovoljstvu o organiziranosti študija. Zadovoljstvo 

študentov spremljajo tudi preko sprotnih razgovorov s posameznimi študenti in 

skupinami študentov.  

 

V zavodu ugotavljajo, da je število izpolnjenih anket nizko, tej ugotovitvi se pridružujemo 

in jo izpostavljamo kot priložnost za izboljšanje. 

 

Iz analize študentske ankete izhaja, da so študenti na splošno zadovoljni ali zelo 

zadovoljni s storitvami zavoda.  

 

Na tem mestu predlagamo, da so analize anket študentov s storitvami zavoda natančneje 

(z bolj jasnimi rezultati) objavijo v samoevalvacijskih poročilih, prav tako smo preko 

razgovorov razbrali, da se z analizami ne seznanja Študentski svet. Predlagamo, da 
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seznanitev izkažejo s sprejetimi sklepi na njihovih sejah.  Predlagamo tudi, da analizam 

študentskih anket sledijo tudi (morebitni) načrti za odpravo nepravilnosti.  

 

Študentskemu svetu zavoda predlagamo uvedbo aktivnosti, ki bo med študenti AMEU – 

ISH širila zavest o pomembnosti izpolnjevanja študentskih anket o zadovoljstvu s 

storitvami. 
 

Senat AMEU – ISH je na priporočilo strokovnjakov v marcu 2020 sprejel Poslovnik 

Študentskega sveta AMEU – ISH, ki ureja izvolitev, organizacijo in delo Študentskega 

sveta ter izvolitev predstavnikov študentov v organe in delovna tesesa AMEU - ISH. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “Pripraviti pravilnik za sestavo in delovanje Študentskega sveta na 

način, da so v njem predstavniki vseh letnikov in vseh programov. Trenutno so le 

študentje doktorskega programa vključeni v odbore in komisije, ki skrbijo za razvoj 

institucije” ugotavljamo,  da je Senat AMEU – ISH na priporočilo strokovnjakov v marcu 

2020 sprejel Poslovnik Študentskega sveta AMEU – ISH, ki ureja izvolitev, organizacijo in 

delo Študentskega sveta ter izvolitev predstavnikov študentov v organe in delovna tesesa 

Alma Mater Europea - Fakultete za humanistični študij, Institutium Studiorum 

Humanitatis.   

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Individualni pristop k obravnavi študentov.  

- Uvedba tutorskega sistema. 

- Zadovoljstvo študentov s storitvami zavoda. 

Priložnosti za izboljšanje: Odpravljeno. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

11. standard: Študenti imajo zagotovljene ustrezne razmere za kakovosten 

študij, znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo ter za 

obštudijsko dejavnost. 

 

a)   izvajanje študija in razmere zanj glede na potrebe in pričakovanja 

študentov: 
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Prav tako je tudi v okviru tega standarda potrebno upoštevati, da gre pri študentih 

predvsem za izredne študente, ki so po večini zaposleni. Študij je v skladu z navedbami 

zavoda, primeren predvsem za zaposlene osebe, ki želijo nadaljevati študij oz. ga 

nadgraditi (raziskovalna dejavnost pri doktorskem študiju). Prilagojenost študija 

potrebam in pričakovanjem študentov so ob obisku zavoda izpostavili in pohvalili tudi 

študenti sami. 

 

Ker je zavod nedolgo nazaj pričel tudi z izvajanjem dodiplomskega študija, za katerega 

se po navadi odločijo študenti neposredno po končani srednji šoli, bi bilo smiselno, da 

šola razmisli o dodatnem spodbujanju študentov (prav njih) k mobilnosti. Izkušnje 

namreč kažejo, da se populacija študentov, ki s študijem nadaljujejo neposredno po 

srednji šoli, prej odloči za izmenjavo, kot tisti, ki ob študiju delajo oziroma se za študij 

odločijo kasneje. 

 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “spodbujanje študentov k mobilnosti” ugotavljamo,  da je zavod  

konkretno pristopil k izvajanju priporočila. To izkazuje tudi z načrtom 19 ukrepov, ki 

bodo pripomogli pri izboljšanju mobilnosti študentov in internacionalizacije nasploh. 

 

Poleg tega pri priložnostih za izboljšanje “ Podaljšati delovni čas knjižnice v Ljubljani in 

študentom omogočiti tudi delo preko računalnikov«  ugotavljamo, da je zavod je na 

priporočilo strokovnjakov sprejel ukrep o možnostih izposoje gradiva in uporabe 

računalnikov tudi izven uradnih ur Knjižnice AMEU – ISH. 

 

b)  omogočanje ustreznega strokovnega, umetniškega in raziskovalnega dela 

študentov: 

Raziskovalna dejavnost je ena izmed navedenih prednosti, ki je podprta tudi  z analizami 

študentskih anket. K temu zagotovo pripomore struktura predavateljev, ki s svojimi deli 

in znanji zares predstavljajo strokovnjake svojih področij.  

c)   razmere za obštudijsko dejavnost: 

Obštudijske aktivnosti se izvajajo v okviru Študentskega sveta. V okviru tega se izvajajo 

številne aktivnosti, ki se vežejo na raziskovalno dejavnost, družabna srečanja študentov, 

profesorjev in zaposlenih v zavodu. 

 

Tudi sam zavod skrbi za organizacijo obštudijskih dejavnosti. Kot primer dobre prakse 

lahko izpostavimo nekatere družabne, strokovne in humanitarne dogodke, med drugim 

študentsko brucovanje, pustovanje, krvodajalske akcije, športne dejavnosti. 

 

Na tem mestu lahko izpostavimo priložnost, ki smo jo omenili že pri prejšnjih standardih. 

Z enakomerno zastopanostjo predstavnikov študentov v Študentskem svetu zavoda, bi 

se tudi organizacija obštudijske dejavnosti v okviru Študentskega sveta lahko prilagodila 

tudi za študente dodiplomskega in magistrskega študija, saj je trenutno vezana 

predvsem na študente doktorskega programa. 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Študij je izrazito prilagojen izrednim študentom, ki so z izvedbo študijskega 

procesa zadovoljni. 

- Zavod ima bogato razvito raziskovalno dejavnost, v katero so vpeti tudi študenti. 

- Digitalizacija učnega programa, digitalna podpora z Moodle sistemom, digitalna 

knjižnica, dostopnost do pomembnih virov, on the hub spletna trgovina. 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Ozaveščanje študentov o pomembnosti vključevanja v organe fakultete in pomenu 

obštudijske dejavnosti. 

 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ugotavljamo, da je zavod  že pristopil k 

izvajanju priporočila, saj navajajo uporabo promocije obštudisjke dejavnosti, 

osebne pogovore in podobno.  

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti  

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

12. standard: Visokošolski zavod varuje pravice študentov. 

 

a) delovanje organov visokošolskega zavoda na tem področju: 

 

Iz razgovorov, opravljenih med obiskom zavoda smo razbrali, da je ena izmed nalog 

Študentskega sveta, ki deluje v okviru zavoda, tudi varovanje pravic študentov. Prav 

tako so študenti v skladu z akti šole vključeni v Senat zavoda, komisije Senata ter v 

Akademski zbor. V zvezi z vključevanjem študentov v delovanje organov smo izvedeli, da 

so študenti preko svojih predstavnikov na tem področju aktivni. Morebitnih kršitev 

individualnih pravic študentov iz vloge, prilog in razgovorov ni bilo zaznati. Šola se 

osredotoča k individualnemu pristopu za reševanje morebitnih težav študentov. 

Delovanje Študentskega sveta je določeno med 40. in 42. členim statuta AMEU – ISH. 

Študentski svet oblikujejo študentje in študentke fakultete in ima najmanj tri 

člane/članice. Ob razgovorih s predstavniki študentov in ostalimi študenti smo ugotovili, 

da študentsko predstavništvo deluje, vendar pretežno na neformalni ravni, kar je glede 

na število študentov in dejstvo, da gre za izredne študente, razumljivo. Vseeno pa ob tej 

priložnosti ponovno izpostavljamo, naj se organiziranost Študentskega sveta izvede na 

način, da bodo v sestavo zajeti predstavniki vseh smeri in letnikov. 
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Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “Natančnejšo določitev načina volitev, sestavo in naloge Študentskega 

sveta, ki ga sestavljajo predstavniki vseh programov in letnikov” ugotavljamo,  da je 

Senat AMEU – ISH na priporočilo strokovnjakov v marcu 2020 sprejel Poslovnik 

Študentskega sveta AMEU – ISH, ki bo dokončno prišel v veljavo v študijskem letu 

2020/2021. Kljub temu strokovnjakom ob naslednjem obisku priporočamo, da preverijo 

izvajanje ukrepa 

 

b) mehanizmi za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih 

skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in 

prepričanj študentov: 

 

Pravica do pritožbe in ugovora študentov je urejena s Statutom ALEU – ISH. O 

morebitnih pritožbah odloča senat Fakultete oziroma komisija za pritožbe študentov in 

študentk. 

 

V skladu s statutom šole lahko študenti pridobijo status študenta s posebnimi potrebami. 

Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno 

mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb 

s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije. 

 

Študentom, ki imajo status študenta športnika, status študenta priznanega umetnika in 

status študenta s posebnimi potrebami, oz. zaradi svojega izven študijskega delovanja, 

bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma 

podaljša status študenta/študentke. 

 

Okoliščin, ki bi kazale na neenako obravnavo študentov, diskriminacijo ranljivih skupin 

študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov ni bilo 

zaznati. 

 

c) sodelovanje predstavnikov študentov v organih zavoda z drugimi 

študenti: 

 

Študenti predstavniki za obveščanje ostalih študentov uporabljajo svoje e-mailing liste, 

interno imajo organizirane različne skupine na socialnih omrežjih, prav tako informacije 

prenesejo do referata, ki jih po tem posreduje po uradnih evidencah do vseh študentov. 

Informacije prav tako prenašajo neposredno na predavanjih in ostalih srečanjih. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Pravilnik ŠS je v izdelavi. 

- V statutu opredeljeno varovanje pravic študentov. 

- Aktivna udeležba študentov na področju študentskega predstavništva, kljub 

dejstvu, da gre pretežno za izredne študente, ki študirajo ob delu. 
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Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Povezovanje z ostalimi študenti humanističnih smeri. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda,  

ugotavljamo,  da je zavod pristopil k izvajanju priporočila s posredovanjem poziva 

k oddaji predlogov in zavezi k nadaljnjim aktivnostim. Ukrep se lahko oceni po 

daljšem časovnem obdobju. 

- Organiziranje tekmovanj.  

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda 

ugotavljamo, da je zavod pristopil k izvajanju priporočila, saj so pozvali 

pedagoške in raziskovalne sodelavce k oddaji mnenj in predlogov. Ukrep se lahko 

oceni po daljšem časovnem obdobju ukrepa 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

13. standard: Študenti sodelujejo pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in 

izvajanja dejavnosti visokošolskega zavoda. 

 

a)    samoevalvaciji visokošolskega zavoda in študijskih programov ter pri 

njihovem spreminjanju: 

Študenti na letni ravni preko VIS-a oz. elektronskega obrazca izpolnjujejo razne ankete o 

zadovoljstvu, z namenom merjenja splošnega zadovoljstva študentov s splošno 

organiziranostjo študija, študijskim programom in predavatelji. Prav tako študenti na 

fakulteti izpolnjujejo anketo, s katero se meri skladnost dejanske obremenitve študentov 

s predvidenimi ECTS točkami. 

Analiza rezultatov študentskih anket je priloga vsakoletnega samoevalvacijskega 

poročila, vendar ob tej priložnosti podajamo predlog, naj bo analiza obširnejša, prav 

tako, da se samoevalvacijsko poročilo v obravnavo posreduje tudi Študentskemu svetu 

fakultete 

b)    načini zagotovitve sodelovanja pri samoevalvaciji in posodabljanju 

dejavnosti: 

Del vsebine samoevalvacijskega poročila zavoda pripravi tudi Študentki svet. Iz 

pridobljene vloge izhaja, da v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah študijskih 

programov, pri prenovi in posodabljanju študijskih programov, sodelujejo tudi študenti. 
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Zavod ima dejaven tudi Alumni klub, ki pomembno prispeva k povratnim informacijam v 

zvezi s potrebami trga dela za študente zavoda 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

 

- Študenti so glede na predložene dokumente dobro vpeti v pomembne procese in 

dogajanje na fakulteti 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Obravnava samoevalvacijskega poročila na bo na seji Študentskega sveta 

izkazana z  zapisnikom. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda, 

ugotavljamo, da bo Študentski svet na priporočilo strokovnjakov odslej redno 

obravnaval samoevalvacijska poročila zavoda in njihovo obravnavo izkazal s 

sprejetim sklepom ŠS. Kljub temu strokovnjakom ob naslednjem obisku 

priporočamo, da preverijo izvajanje ukrepa 

- Konkretnejša obravnava in seznanitev z rezultati študentskih anket pri 

Študentskem svetu  

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri 

priložnostih za izboljšanje navaja “konkretnejšo obravnavo in seznanitev z 

rezultati študentskih anket pri Študentskem svetu”, ugotavljamo, da bo 

Študentski svet  na priporočilo strokovnjakov odslej redno obravnaval rezultate 

študentskih anket. Kljub temu strokovnjakom ob naslednjem obisku priporočamo, 

da preverijo izvajanje ukrepa. 

 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

MATERIALNE RAZMERE 

 

14. standard: Visokošolski zavod zagotavlja primerne prostore in opremo za 

izvajanje svoje dejavnosti. 
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Prostori in oprema ob upoštevanju potreb za pedagoško, znanstveno, 

strokovno, raziskovalno oziroma umetniško dejavnost, načina izvajanja 

študijskih programov in števila vpisanih študentov: 

 

Prostori za izvajanje dejavnosti se nahajajo na dveh lokacijah. Na Slovenski cesti 17 v 

Mariboru ter na Kardeljevi ploščadi  1 v Ljubljani. 

 

Ob obisku smo si ogledali vse prostore v katerih zavod izvaja svojo dejavnost. Na obeh 

lokacijah zavoda so zagotovljeni ustrezni prostori za nemoteno izvedbo študijskega 

procesa z vso potrebno tehnologijo in ostalo infrastrukturo. Predavalnice na lokacijah so 

opremljene z najsodobnejšo tehnologijo, saj razpolagajo z računalniškimi ekrani na dotik, 

prav tako z interaktivnimi tablami na dotik (Smart Board). Stavbi sta zgrajeni tako, da 

sta dostopni ljudem s posebnimi potrebami. Sodobna oprema (ki je prav tako primerna 

za študente s posebnimi potrebami)  je stalno na voljo študentom in zaposlenim, ki imajo 

dostop do brezžičnega omrežja, povezanega v internet, do e-učnega okolja Moodle in do 

videokonferenčnih storitev Vox Adobe, preko katerih se snemajo predavanja, ki so za 

študente na voljo tudi on-line. 

 

Ob obisku zavoda smo prejeli tudi obvestilo, da zavod išče nove oz. večje prostore, koder 

bodo lahko združeni vsi zavodi, ki spadajo pod okrilje Alme Mater Europea.  

 

Izpostavljamo problem, da študentom ni omogočeno neposredno parkiranje ob stavbi.   

Trenutna lokacija v Ljubljani je na zunaj težko prepoznavna. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “ Urejanje dostopa do predavalnic v Ljubljani (opredelitev do gibalno 

oviranih študentov)”, ugotavljamo, da zavodu pogodbe o najemu prostorov omogočajo 

najeme dodatnih prostorov v pritličju, kamor lahko dostopajo tudi gibalno ovirani 

študenti.  

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Ustreznost prostorskih kapacitet, opreme. 

- Sodobni prostori (interaktivne table). 

- Omogočanje sistema Moodle. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Izboljšanje prepoznavnosti lokacije, na primer z logotipom na stavbi ali podobno. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska, ugotavljamo, 

da bo zavod na priporočilo strokovnjakov preučilo možnosti o prej omenjeni 
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priložnosti. Kot skupina strokovnjakov angažma pozdravljamo in priporočamo 

naslednji skupini strokovnjakov, da preverijo izvajanje ukrepa. 

- Omogočiti parkiranje študentom zavoda (posebni dogovori z lastniki parkirnih 

prostorov v bližini). 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri 

priložnostih za izboljšanje navaja “Omogočiti parkiranje študentom zavoda 

(posebni dogovori z lastniki parkirinih prostorov v bližini) ugotavljamo, da bo 

Zavod na priporočilo strokovnjakov preučil možnosti o omogočanju parkiranja 

študentom visokošolskega zavoda. Angažma kot skupina strokovnjakov 

pozdravljamo, kljub temu pa naslednji skupini strokovnjakov predlagamo 

preverjanje izvajanje ukrepa. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

15. standard: Zagotovljene so prilagoditve študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti. 

 

a)   prilagoditve prostorov in opreme: 

V smislu dostopnosti so prostori primerni za študente s posebnimi potrebami (na lokaciji 

v Mariboru je v stavbi dvigalo, zunaj stavbe pa klančina, na lokaciji v Ljubljani pa v 

primeru, da imajo med svojimi vrstami študenta na invalidskem vozičku, postavijo 

klančino). Vendar ob tem menimo, da bi bilo možno že pred morebitnim vpisom študenta 

z invalidnostjo smiselno razmišljati o dodatnih prilagoditvah za študente s posebnimi 

potrebami (denimo dodati kakšne napise v Braillovi pisavi, ipd.).  

b)  komunikacijska in informacijska dostopnost: 

Iz opravljenih razgovorov in vloge izhaja, da bo šola v primeru izkazane potrebe po 

konkretni prilagoditvi za posamezno osebo ali manjšo skupino zadeve reševala 

individualno. 

c)   prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija: 

Glede na razgovore in predloženo gradivo ugotavljamo, da študentov z invalidnostjo 

trenutno nimajo. Prilagoditve študijskih gradiv in izvajanja študija bi se v primeru vpisa 

študenta z invalidnostjo zagotavljale. V zavodu omenjajo, da je šlo do sedaj v večini 

primerov, kadar so se srečali s študenti posebnimi potrebami za prilagoditve velikosti 

pisave. Ob tem navajajo, da je večina gradiva, ki ga imajo študenti v elektronski obliki, 

zato se lahko ob tem velikost pisave hitro spremeni. 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 

- Zaradi majhnega števila študentov je mogoč individualen pristop in konkretna 

prilagoditev izvedbe. 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Razmisliti o morebitnih dodatnih prilagoditvah za študente s posebnimi potrebami 

(denimo dodati napise v Breillovi pisavi, ipd.). 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem 

poročilu o podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda, 

ugotavljamo, da bo zavod na priporočilo strokovnjakov priporočilo upoštevalo, v 

kolikor se bodo na zavod vpisali študenti z različnimi oblikami invalidnosti. 

Naslednji skupini strokovnjakov priporočamo pregled izvajanja ukrepa. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

16. standard: Zagotovljeni so ustrezni in stabilni finančni viri za izvajanje in 

nadaljnji razvoj visokošolske dejavnosti. 

 

Finančni načrt za naslednje akreditacijsko obdobje oziroma obdobje, za 

katerega je sklenjena pogodba s pristojnim ministrstvom, in uspešnost pri 

uresničevanju finančnih načrtov v zadnjih štirih letih:  

 

Na AMEU – ISH so zagotovljeni ustrezni finančni viri za izvajanje in nadaljnji razvoj 

visokošolske izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. V okviru izobraževalne dejavnosti 

predstavljajo primarni vir dohodkov šolnine študentov za študij, v okviru 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa so primarni vir financiranja sredstva, pridobljena z 

izvajanjem raziskovalnega programa ter raziskovalnih projektov, ostale vire dohodkov pa 

predstavljajo zaračunani stroški habilitacijskih postopkov ter sredstva ustanovitelja. 

Visokošolski zavod ima sklenjene pogodbe za financiranje znanstvenoraziskovalnega dela 

z ARRS. Za zagotavljanje finančne stabilnosti bo AMEU-ISH usmerila aktivnosti v krepitev 

položaja na tujih trgih ter krepitvi študija na daljavo/ e-študija, kadrovski krepitvi na 

področju visokošolskih učiteljev ter znanstvenih delavcev, kot tudi posodabljanju opreme.  

 

Na obisku je bilo zagotovljeno, da bo vsa potrebna sredstva v primeru finančne 

nestabilnosti zagotovil ustanovitelj, vendar iz finančnega načrta to ni razvidno, niti ni 

pojasnjeno v tekstu.  

 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Prednosti: 
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- Veliko pridobljenih raziskovalnih projektov. 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Iz finančnega načrta ni razvidno financiranje pedagoške in nepedagoške 

obrementive, saj je samo za 3 FTE potrebno 92.565 Eur letno za 2020, po finančni 

oceni pa se pričakujejo odhodki za plače v višini 92.300 Eur za leto 2020.  

- Potrebno je popraviti tabelo, tako da se vnesejo vsi stroški zaposlenih ter 

pogodbenih sodelavcev ter vnesti stolpce sofinanciranja ustanovitelja, za vsako 

leto posebej. 

- Potrebno je tudi izdelati oceno rizika pokrivanja finančnih stroškov v primeru 

nepridobivanja raziskovalnih projektov. 

Zavod je na osnovi zapisa strokovnjakov spremenil akt o ustanovitvi, s katerim se 

ustanovitelj zavezuje, da 'primanjkljaj prihodkov nad odhodki krije ustanovitelj'. Poleg 

tega se zavod zavezuje, da bodo upoštevali priporočilo v najkrajšem možnem času. 

Skupina strokovnjakov se odloči, da vse tri točke prestavi v kategorijo Priložnosti za 

izboljšanje. 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

 

17. standard: Knjižnica visokošolskega zavoda ima ustrezno študijsko, 

strokovno in znanstveno literaturo ter zagotavlja kakovostne knjižnične 

storitve. 

 

a) ustreznost študijske, strokovne in znanstvene literature: 

 

Osnovni knjižnični fond poskuša zapolniti področje humanističnih ved (predvsem področje 

socialne in zgodovinske antropologije, sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike, 

epistemologije) in tako pokriti vse teme študijskih oziroma raziskovalnih programov 

fakultete. Poleg tega so knjižnični zbirki dodana tudi nekatera lastna področja, ki 

predstavljajo vsebine posameznih tem, ki jih študijsko ali raziskovalno pokriva AMEU – 

ISH (npr. antična in socialna antropologija, lingvistika, judovsko vprašanje, študiji spolov, 

medijski študiji). Ločeno stojijo domače knjižne zbirke (ANALECTA, KRT, SH). 

 

b) založenost knjižnice, dostopnost gradiva, informacijska bibliografska 

podpora in dostop do baz podatkov: 

 

Visokošolska knjižnica AMEU – ISH velja za najboljšo specializirano knjižnico za 

humanistične vede v Sloveniji z bogatim naborom vrhunske humanistične in druge 

literature. Knjižnica je kot urejena zbirka knjig začela nastajati septembra 1994. Osnovni 

knjižnični fond poskuša zapolniti področje humanističnih ved (predvsem področje socialne 

in zgodovinske antropologije, sociologije kulture, teorije medijev, lingvistike, 
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epistemologije) in tako pokriti vse teme študijskih oziroma raziskovalnih programov 

fakultete.  

 

Knjižnična zbirka je do oktobra 2018 štela 6998 enot, od tega 5565 (večinoma) 

tujejezičnih monografij, 804 izvodov serijskih publikacij in 218 zaključnih del študentov. 

Monografije so v prostem pristopu in urejene po UDK (univerzalni decimalni klasifikaciji). 

Dodana so nekatera lastna področja, ki predstavljajo vsebine posameznih tem, ki jih 

študijsko ali raziskovalno pokriva AMEU – ISH  

 

Knjižnični fond se že nekaj let dopolnjuje zlasti z izdajami Založništva AMEU-ISH, 

zamenjavami publikacij za revijo Monitor ISH in z darovi sorodnih institucij.  

 

Vso gradivo je redno katalogizirano v sistemu COBISS in uporabnikom takoj dosegljivo. 

Gradivo, ki ni na voljo v knjižnici, si lahko uporabniki izposodijo preko medknjižnične 

izposoje iz slovenskih knjižnic.  

 

Gradivo, zlasti članki, ki jih ni možno dobiti v Sloveniji, pa se lahko za uporabnike pridobi 

tudi iz tujine, saj je knjižnica članica sistema Subito.  Uporabnikom so v prostorih 

knjižnice na voljo 3 čitalniška mesta in wifi povezava. Urejen je dostop preko 

nacionalnega konzorcija knjižnic do podatkovnih zbirk Scopus in ProQuest Dissertations & 

Theses Global.   

 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ki je nastalo na podlagi obiska zavoda in ki pri priložnostih za 

izboljšanje navaja “Odprtje knjižnice v več terminih tedensko (sedaj le 1xtedensko 2 

uri)«  ugotavljamo, da je Zavod je na priporočilo strokovnjakov sprejel ukrep o 

možnostih izposoje gradiva tudi izven uradnih ur Knjižnice AMEU – ISH. 

 

c) strokovna pomoč zaposlenih v knjižnici: 

 

Strokovno pomoč v knjižnici nudi knjižničar, ki ima ustrezno izobrazbo in je usposobljen 

za knjižnično dejavnost. Poleg informiranja, svetovanja in izobraževanja oziroma pomoči 

različnim deležnikom glede storitev knjižnice bibliotekar opravlja tudi druge naloge: 

organizira delo v knjižnici, skrbi za nemoten potek informacij, povezanih z nalogami 

knjižnice, izdeluje statistična poročila, obdeluje monografske in serijske publikacije ter 

neknjižno gradivo, kreira nove zapise v vzajemni bazi Cobiss (katalogizacija in 

inventarizacija gradiva). Omenjeni knjižničar vodi tudi razna usposabljanja za študente in 

zaposlene v zavodu v povezavi z delom oz. storitvami knjižnice. 

 

č)  razvoj knjižnične dejavnosti: 

 

Knjižnica AMEU ISH Ljubljana vse od ustanovitve leta 1994 pa do danes širi svojo 

dejavnost in veča zbirke knjig.  

 

Vodstvo zavoda bo za zagotavljanje finančne stabilnosti v prihodnje aktivnosti usmerila v 

krepitev položaja na tujih trgih, finančna sredstva pa bodo namenjena tudi krepitvi 

študija na daljavo/ e-študija, kadrovski krepitvi na področju visokošolskih učiteljev ter 

znanstvenih delavcev, kot tudi posodabljanju opreme in večanju zbirk v knjižnici. 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 
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Prednosti: 

- Dobro založena zbirka knjig in del s področja humanističnih znanosti. 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Poleg wifi povezave predlagamo tudi možnost dela z računalniki (postavitev 

računalnikov v knjižnico) 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

Večje pomanjkljivosti oz. neskladnosti: Ni bilo ugotovljeno. 

 

IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH DOLOČIL 

 

38. člen prehodnih in končnih določb ZViS: Izpolnjevanje pogojev za 

ustanovitev visokošolskega zavoda iz prvega in drugega odstavka 

spremenjenega 14. člena zakona, agencija preveri pri obstoječih visokošolskih 

zavodih pri prvem naslednjem podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda, 

vendar ne prej kot v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Določbe 14. člena ZViS so v celoti izpolnjene. Zagotovljeni so ustrezni materialni pogoji 

za študij na vseh treh stopnjah (4. člen) in raziskovanje za področje humanističnih ved. 

Enako velja za visokošolske učitelje in so zaposleni v obsegu, ki dosega minimalna 

zakonska določila. Fakulteta izvaja študijske programe na vseh treh stopnjah. 

 

38. člen ZViS: Izpolnjevanje določil, povezanih s pogoji za vpis. V študij po 

univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se 

lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za 

pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit 

iz enega od predmetov mature. 

Ob pregledu pogojev za vpis na univerzitetni študijski program je bilo ugotovljeno, da 

niso skladni z določili 38. člena ZViS. 

V primeru vpisa s poklicno maturo je potrebno dosledno upoštevati drugi odstavek 38. 

člena in navesti ustrezne programe za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega 

strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature. 

V tem primeru gre za edino ugotovljeno neskladnost, na katero smo opozorili AMEU ISH 

že ob zaključku prvega obiska. Fakulteto pozivamo, da v celoti uskladi vpisne pogoje za 

prvostopenjski univerzitetni študijski program z določili 38. člena ZViS. 

Glede na odzivno poročilo zavoda, ki smo ga strokovnjaki prejeli po oddanem poročilu o 

podaljšanju akreditacije, ugotavljamo, da je zavod je na priporočilo strokovnjakov 

opdravil neskladnost in uskladil vpisne pogoje za prvostopenjski univerzitetni študijski 

program z določili 38. člena ZViS. 
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ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, 

POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

V skladu s tretjim odstavkom 51.r člena ZViS-K lahko skupina strokovnjakov po 

prvem evalvacijskem obisku predlaga svetu agencije študijske programe, 

katerih zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje in posodabljanje 

ter izvajanje se presoja na drugem obisku visokošolskega zavoda v skladu s 

standardi, določenimi v točki II.2.2 Zunanja evalvacija študijskega programa. 

 

Morebitni predlogi za natančnejšo presojo posameznih področij delovanja 

visokošolskega zavoda, povezani predvsem z organizacijo, izvajanjem, 

spreminjanjem in samoevalvacijo določenih študijskih programov ter 

utemeljitev: 

 

 

POVZETEK 

Fakulteta ima dobro zastavljeno vizijo in išče svoje priložnosti v Sloveniji in tujini, pri 

čemer je potrebno poudariti, da želijo razvijati nove visokošolske programe. Formalno 

imajo vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti, s potrebnimi organi in internimi akti. Na 

letni ravni izvajajo presojo kakovosti ter samoevalavacijska poročila, a smo opazili, da vsi 

deležniki še niso vključeni v procese notranjih presoj. Pohvaliti je potrebno delo vodstva, 

strokovnih služb in dobre materialne pogoje, kar so prepoznali in izpostavili tudi študenti. 

V prihodnosti čaka fakulteto še precej izzivov glede zagotavljanja večjega števila vpisanih 

študentov, predvsem na dodoplomski in magistrski ravni, doslednega izvajanja in 

nadgrajevanja študijskega programa. 

 

 

SUMMARY  

 

The Faculty has a well-defined vision and is looking for opportunities in Slovenia and 

abroad, emphasizing that they want to develop new academic programs. They have 

formally an appropriate quality system in place, with the necessary professional 

authorities and internal acts. They made annually quality- and self- evaluations, but we 

noticed that all the stakeholders are still not included in the processes of internal 

assessments. The work of management, professional services and good material 

conditions are to be commended, which was recognized and emphasized also by the 

students. In the future there are still many challenges for the faculty to ensure higher 

students’ enrollment, especially on under- and post- graduate level. Consistent 

implementation and upgrading of the study program are also recommended. 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti  
Izpolnjuje standarde kakovosti 

- Raziskovalna vpetost in odličnost. 

- Doktorski študentje so redno vključeni v znanstveno-raziskovalne projekte, 

redno pomagajo pri organizacijah konferenc, ki se jih organizira v okviru 
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zavoda. 

- Publicistična dejavnost. AMEU omogoča vsem visokošolskim učiteljem, 

študentom ter raziskovalcem publicistično dejavnost v okviru številnih 

razpoložljivih mednarodnih kapacitet.  

- Pedagoški in nepedagoški delavci imajo možnost nadaljnega izobraževanja. 

- Raziskovalna podpora pri udeležbah na konferencah in izmenjavi.  

- Individualni pristop k obravnavi študentov.  

- Aktivnosti na spletnih straneh in socialnih omrežjih. 

- Digitalizacija učnega programa, digitalna podpora z Moodle sistemom, sprotno 

snemanje in objavljanje predavanj, on the hub spletna trgovina. 

- Digitalna knjižnica, z dostopnostjo do pomembnih virov (Revije, ki spadajo v 

bazo Scopus in WoS, kot npr. Springer, Emerald). 

Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

/ 
Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

/ 

 

Odličnost  

Posebej bi izpostavili dva dosežka: 

- Visoko kakovost publicistične dejavnosti, ki omogoča vsem visokošolskim 

učiteljem, študentom ter raziskovalcem publicistično dejavnost v okviru 

številnih razpoložljivih mednarodnih kapacitet. 

- Vključenost vseh doktorskih študentov v znanstveno-raziskovalne projekte.  
 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 

 


