
 

DOPOLNITEV POROČILA O PODALJŠANJU AKREDITACIJE ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

Vlagatelj/i: Prof. dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea ECM 

Predlagatelj/i: Izr. prof. dr. Jurij Toplak, direktor 

Študijski program/i: Socialna gerontologija VS, 1. stopnja 

Datum obiska: 31. 1. 2018 

 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 9.10.2017 

imenoval skupino strokovnjakov za presojo v postopku podaljšanja akreditacije študijskega programa, 

v sestavi: 

 

predsednik(ca) doc. dr. Marija Zaletel, upokojena 

član(ica) izv. prof. dr. sc. Silvia Rusac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

član(ica) Ajda Praznik, študentka 

  

Predstavnik(ca) agencije je bil(a): Tatjana Horvat 

 

Podpis predsednika(ce) skupine strokovnjakov: ___________________________ 

Datum oddaje skupnega poročila agenciji: 28.2.2018 

 

Datum oddaje dopolnitve poročila:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupina strokovnjakov je dne 29. 5. 2018 prejela odgovor na evalvacijsko poročilo o podaljšanju 

akreditacije študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija zavoda AMEU ECM. Odgovoru 

je bilo priloženo Poročilo o podaljšanju akreditacije z dne 28. 2. 2018 in dodatna gradiva, ki jih je 

skupina strokovnjakov prejela s strani strokovne službe Nakvis dne 12. 2. 2018. Vse to gradivo je 

skupina strokovnjakov pregledala ob izdelavi evalvacijskega poročila in ga v poročilo tudi vključila, 

kar je bilo v tekstu nekajkrat tudi izpostavljeno.  

 

Vodstvo AMEU ECM. je pripravilo obsežen odgovor na evalvacijako poročilo in poleg dodatnega 

gradiva iz meseca februarja priložilo 11 novih prilog. Na podlagi tega je skupina strokovnjakov 

evalvacijako poročilo nekoliko spremenila in ga ponovno prilaga.  

 

Ugotavljamo, da je vlagateljica že pristopila k uresničevanju mnogih priložnosti za izboljšanje. 

Odpravili so tudi nekatere neskladnosti, nekatere pa še ostajajo. Podajamo obrazložitev, zakaj jih še 

vedno izpostavljamo: 

1. Vlagateljica odgovarja, da študenti niso preobremenjeni. Ob obisku zavoda smo pregledali 

urnik in prešteli ure predavanj ter ugotovili, da so bili v obdobju od 6. 11. do 19. 12. 2017 

obremenjeni 94 ur na teden. Preobremenjenost v določenem obdobju (od oktobra do marca 48 

ECTS) se nakazuje tudi iz odgovora zavoda.    

2. Dr. Boris Miha Kavčič ne izkazuje referenc s področja, na katerem je nosilec predmeta - 

področje supervizije (samo 2 referenci v informativnem biltenu v obsegu 1 ali 2 strani teksta s 

slikama), za katero tudi ni habilitiran. Ne zadovoljuje nas odgovor zavoda, da supervizija kot 

habilitacijsko področje v njihovih aktih ni opredeljena. Nosilec predmeta se lahko habilitira 

kje drugje, vendar bi potreboval ustrezne reference.  

3. Pri predmetu Delovna terapija in storitvene dejavnosti starih zavod predvideva spremembo 

nosilstva predmeta, kar pa ni razvidno iz priloženega učnega načrta. Dr. Suzana Špendal (je še 

vedno nosilka predmeta) ima habilitacijo socialne gerontologije, ne pa delovne terapije. Učni 

načrt predmeta se ni spremenil, ne ustreza naslovu predmeta – še vedno, kljub predvideni novi 

nosilki 

 

Glede na mnoge ukrepe v zvezi s priložnostmi za izboljšanje skupina strokovnjakov ugotavlja, 

da je vlagateljica AMEU ECM v nekaj mesecih od oddanega poročila aktivno pristopila k 

izvedbi izboljšav in naše predloge razumela kot priložnosti za izvedbo kakovostnega študijskega 

programa.  

  

 

 

 

 


