Spoštovani,
Nacionalna agencija Republike Slovenije ste 24. 5. 2011 poslali e-mail, v
katerem nas prosite za vpogled v učni program Akademije za ples »Ples,
koreografija« smer sodobni ples, ki se izvaja v Ljubljani. Poleg tega
navajate še nekatere stvari, ki vas zanimajo v zvezi z navedenim
programom.
Študijski program »Ples, koreografija« Akademije za ples je Svet
Republike Slovenije za visoko šolstvo prejel 10. 4. 2009. Program je bil
pripravljen po Merilih za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov (Ur. l. RS št. 101/2004) na obr. 2, kot so zahtevala merila.
Predlagatelj je študijski program pripravil v skladu z 35. členom Zakona
o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 63/04, 94/06, 119/06, 64/08, 86/09, v
nadaljevanju ZVIS) in navedel vse obvezne sestavine, ki jih zakon
predvideva. Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo je na
17. seji 22. aprila 2009 za oceno vloge v skladu s 23. členom Meril
imenoval tri zunanje eksperte. Do roka je oceno vloge pripravil en
ekspert, ostala dve sta po preteku roka za pripravo ocene odstopile od
priprave ocene. Senat za akreditacijo je zaradi tega v skladu z Merili za
akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov na 20. seji
26. 10. 2009 imenoval še dva dodatna recenzenta. Na podlagi vloge,
pridobljenih ocen študijskega programa in mnenja komisije je Senat za
akreditacijo na 21. seji 19. decembra 2009 dal soglasje k študijskemu
programu. Člani Komisije za umetnost in humanistiko pri Svetu RS za
visoko šolstvo so bili: dr. Jožef Muhovič, dr. Bojan Borstner, dr. Janko
Kos, dr. Igor Koršič, dr. Mitja Guštin, dr. Milan Bufon, dr. Dean Komel.
Člani Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo so bili: dr.
Jože Flašker, dr. Jurij Tasič, dr. Krešo Puharič, dr. Branko Stanovnik, dr.
Janko Kos, dr. Dušanka Mičetić Turk, mag. Peter Ješovnik, Andrej Krček.
Sprašujete tudi po nosilcih in pripravljalcih učnih načrtov. Ker gre za
osebne podatke katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih
podatkov v skladu z zakonom,ki varuje varstvo osebnih podatkov, vam
jih ne moremo posredovati.
Jožica Kramar

