Priloge Samoevalvacijskega poročila FOV UM 2018/2019

Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti Fakultete
organizacijske vede Univerze v Mariboru za študijsko leto
2019/20
na podlagi Samoevalvacijskega poročila fakultete za
študijsko leto 2018/19

Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti Fakultete organizacijske vede Univerze v Mariboru za
študijsko leto 2019/20 na podlagi Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/19
Na osnovi samoevalvacijskega poročila za leto 2018/19, razprav na organih Fakultete za organizacijske vede (Senat, Študentski svet) izhaja, da je
v letu 2019/20 potrebno izvesti naslednje vsebinske aktivnosti, ki so skladno z merili Nakvisa (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov) razdeljena na pet področij: (i) delovanje visokošolskega zavoda, (ii) kadri, (iii) študenti, (iv)
materialni pogoji, ter (v) zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje in izboljševanje študijskih programov.
Vsaki aktivnosti so dodani izvajalci, odgovorna oseba za dokončanje aktivnosti in rok za dokončanje. Zaradi preglednosti, katere aktivnosti za
izboljšanje kakovosti potekajo na fakulteti, so v akcijski načrt dodane tudi stalne aktivnosti.

1. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti

Izvajalci

Odgovornost za uvedbo

Rok za uvedbo

Definirati kazalnike za ocenjevanje uspešnosti doseganja poslanstva in
vizije FOV

Tajnik FOV

Tajnik FOV

sep.20

Izvedba dogodka Karierni dan oz. borza praks

Karierni center

Vodja kariernega centra

maj.20

Izvedba ankete o zaposljivosti diplomantov

Karierni center

Vodja kariernega centra

sep.20

Vodje študijskih programov, Prodekanica za
izobraževanje
Pooblaščenec za stike z javnostjo, Karierni
center, Vodstvo

Prodekanica za
izobraževanje

sep.20

Pooblaščenec za promocijo

jun.20

Spremljanje programsko-specifičnih kompetenc diplomantov
Izdelava akcijskega načrta promocije FOV za leto 2020

Skladno z določili GDPR objaviti sestavo programskih svetov posameznih
študijskih programov na spletni strani
Izvesti vsaj 1 sestanek programskega sveta posameznega študijskega
programa
Priprava programa dela alumni kluba FOV in finančnega načrta za leto
2020

Izvedba vsaj 1 letnega srečanja Alumni FOV (poleg srečanja na
konferenci)

Kadrovska služba, Vodje študijskih
programov
Katedre, Predstojniki kateder, Vodje
študijskih programov
Predsednik Alumni FOV, Svet Alumni FOV,
Delovna skupina za vzpostavitev Alumni FOV
Predsednik Alumni FOV, Svet Alumni FOV,
Delovna skupina za vzpostavitev Alumni FOV
Predsednik Alumni FOV, Svet Alumni FOV,
Delovna skupin aza vzpostavitev Alumni FOV

Omogočiti direktne povezave na org. enote na spletni strani

Vodja CIIT, kadrovska služba

Tajnik FOV

Prijava raziskovalnih projektov, ki vključujeju tudi študente (npr. PKP,
ŠIPK)

Nosilci predmetov, Služba za razvoj
programov, prodekanica za izobraževanje
Vodja projektne pisarne, prodekan za
raziskovalno dejavnost
Prodekan za raziskovalno dejavnost, vodje
raziskovalnih projektov

Prodekanica za
izobraževanje
Prodekan za raziskovalno
dejavnost
Prodekan za raziskovalno
dejavnost

Poskrbeti za objavo zapisnikov sej organov FOV (skladno z GDPR)

Strokovne službe

Tajnik FOV

dec.20

Poskrbeti za objavo zapisnikov sej kateder (skladno z GDPR)

Katedre

Predstojniki kateder

dec.20

Poskrbeti za objavo zapisnikov sej komisij Senata FOV (skladno z GDPR)

Komisije

Predsedniki komisij

dec.20

Nadaljevati z aktivnostmi Kampusa Zlato polje in sodelovanjem z ostalimi
deležniki

Dekan, vodstvo

Dekan

Zaposlene seznanjati z dogajanjem na FOV

Dekan, Vodstvo, Predstojniki kateder,
Skrbniki programov, Vodje strokovnih služb,
Pooblaščenec za stike z javnostjo

Dekan

Izvedba srečanja alumni klub v okviru 39. mednarodne konference 2020

Prenova učnih načrtov
Izdelava plana dela projektne pisarne

Vodja kadrovske službe

sep.20

Vodje študijskih programov

dec.20

Vodja delovne skupine za
vzpostavitev Alumni FOV
Vodja delovne skupine za
vzpostavitev Alumni FOV
Vodja delovne skupine za
vzpostavitev Alumni FOV

dec.20
okt.20
dec.20
sep.20
nov.20
dec.20
sep.20

Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost

Skrbeti za sistematično poročanje iz sej višjih organov

Predsedniki komisij Senata FOV, Člani
Senata, Predstojniki kateder Dekan, Vodstvo

Dekan

Stalna
aktivnost

Sklenitev dogovorov o sodelovanju in raziskovanju z novimi
mednarodnimi institucijami

Dekan, Vodstvo, Katedre, Komisija za
mednarodno sodelovanje

Vodstvo

Stalna
aktivnost

Čim bolj intenzivno ključevanje v mednarodne programe za mobilnost
študentov, pedagoškega in strokovnega osebja

Dekan, Vodstvo, Katedre, Vodje strokovnih
služb, Komisija za mednarodno sodelovanje

Vodstvo

Stalna
aktivnost

Krepitev sodelovanja s tujimi visokošolskimi zavodi in širitev vsebine
sodelovanja s tujimi partnerji

Dekan, vodstvo, Komisija za mednarodno
sodelovanje

Vodstvo

Stalna
aktivnost

Pridobivanje projektov iz gospodarstva

Pedagoški delavci in raziskovalci

Visokošolski učitelji in
sodelavci

Stalna
aktivnost

Sodelovanje s kariernimi centri in svetovalnimi delavci iz drugih
inštitucija z namenom iskanja dobrih praks

Karierni center

Vodja kariernega centra

Stalna
aktivnost

Vključevanje znanstveno-strokovnih dosežkov v študijski proces

Pedagoški delavci

Prodekanica za
izobraževanje

Stalna
aktivnost

Spodbujanje uporabe sodobnih informacijskih tehnologij pri izvedbi
pedagoškga procesa

Pedagoški delavci, Prodekan za
izobraževanje, Vodje študijskih programov

Vodje študijskih programov

Stalna
aktivnost

Preverjanje zadovoljstva študentov z opravljenimi strokovnimi praksami
na VS programih

Karierni center

Vodja kariernega centra

Stalna
aktivnost

Redno zbiranje povratnih informacij od delodajalcev, predstavnikov trga
dela in drugih ustreznih organizacij

Vodje študijskih programov, Karierni center

Vodja Kariernega centera

Stalna
aktivnost

Usposabljanje pedagoških delavcev s področja didaktike in metodike
poučevanja

Pedagoški delavci, Prodekan za
izobraževanje, Vodje študijskih programov

Vodje študijskih programov

Stalna
aktivnost

Povezovati se s sorodnimi katedrami na drugih visokošolskih zavodih v
Sloveniji

Katedre

Predstojniki kateder

Stalna
aktivnost

Spremljati prehodnost študentov in analizirati vzroke ob morebitni
ugotovljeni zmanjšani prehodnosti

Pedagoški delavci, Prodekan za
izobraževanje

Prodekanica za
izobraževanje

Stalna
aktivnost

Spodbujanje raziskovalcev, da so vključeni v vsaj en raziskovalni projekt

Prodekan za raziskovalno dejavnost, vodje
raziskovalnih projektov

Prodekan za raziskovalno
dejavnost

Stalna
aktivnost

Spodbujanje raziskovalcev, da ob prijavi projektov v raziskovalni tim
vključijo tudi raziskovalce iz drugih področij (kateder)

Prodekan za raziskovalno dejavnost, vodje
raziskovalnih projektov

Vodje raziskovalnih
projektov

Stalna
aktivnost

Vključevanje študentov v delo Alumni kluba FOV

Delovna skupina za Alumni klub, prodekan za
študentska vprašanja

Prodekan za študentska
vprašanja

Stalna
aktivnost

2. KADRI
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti

Izvajalci

Odgovornost za uvedbo

Rok za uvedbo

Organiziranje delavnice za pedagoške delavce, da bi si izmenjali izkušnje
pri delu s študenti (priprava učnih in e-učnih gradiv, načini motiviranja
študentov)

Prodekanica za izobraževalno dejavnost,
pedagoški delavci

Prodekanica za
izobraževalno dejavnost

sep.20

Izvesti delavnico za pedagoško in nepedagoško osebje o izmenjavah.

Tajnik, Erasmus koordinator

Tajnik FOV

okt.20

Izvedba letnih razgovorov za pedagoško osebje

Vodstvo

Dekan

dec.20

Izvedba letnih razgovorov za nepedagoško osebje

FOV

Tajnik FOV

dec.20

Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, analiza
rezultatov in oblikovanje predlogov za izboljšanje

KOK, Vodstvo

Predsednica KOK

dec.20

Na UM podati pobudo za izvedbo kakega od izobraževanj UM na FOV

Kadrovska služba

Vodja kadrovske služba

dec.20

Sklenitev pogodb o zaposlitvi za delo na domu

Vodstvo fakultete

Vodstvo

dec.20.

1 krat letno izvedba druženj oz. team buildinga zaposlenih

Kadrovska služba, Vodstvo

Vodja kadrovske službe

dec.20.

Spodbujati zaposlene k udeležbi na izobraževanjih, ki jih organizira UM

Projektna pisarna, Kadrovska služba

Vodja projektne pisarne

Stalna
aktivnost

Spodbujanje povezovanja in sodelovanja med katedrami za napredek na
področju znanstveno-raziskovalnega in aplikativnega dela

Prodekan za raziskovalno dejavnost,
predstojniki kateder

Prodekan za raziskovalno
dejavnost

Stalna
aktivnost

Okrepitev ekipe asistentov in mladih raziskovalcev

Kadrovska služba, Predstojniki kateder

Dekan

Stalna
aktivnost
(skaldno z
danimi
možnostmi)

3. ŠTUDENTI
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti
Priprava načrta za spodbujanje vpisa tujih študentov na FOV
Promocije mednarodnih izmenjav
Proučiti možnosti za vključitev angleškega jezika v študijski proces na
vseh programih in smereh študija
Izvedba Tribune o razvoju študija na FOV
Informirati študente o zaposljivosti diplomantov ter jih seznaniti z izsledki
ankete o zaposljivosti
Izvesti mednarodno tekmovanje v študiji primera

Izvajalci
Vodstvo fakultete, Katedre
Erasmus koordinator, Študentski svet,
Komisija za mednarodno sodelovanje
Prodekanica za izobraževanje, Prodekan za
znanstveno raziskovalno dejavnost
Študentski svet, Prodekan za študentska
vprašanja
Karierni center, Pooblaščenec za stike z
javnostjo
Prodekan za študentska vprašanja, Karierni
center

Odgovornost za uvedbo
Prodekanica za
izobraževanje
Predsednik komisije za
mednarodno sodelovanje
Prodekanica za
izobraževanje
Prodekan za študentska
vprašanja
Vodja Kariernega centra
Prodekan za študentska
vprašanja
Prodekan za študentske
vprašanja

Posodobiti spletne strani za spremljanje vseh obštudijskih dejavnosti FOV

Študentski svet

Nadaljevanje izvajanja aktivnosti za povečanje deleža dobrih oz.
motiviranih študentov

Prodekan za študentska vprašanja,
prodekanica za izobraževanje

Prodekanica za
izobraževanje

Motiviranje študentov za študij in dokončanje študija. V sodelovanju s
tutorji izvajanje srečanj oz. okroglih miz na temo sprotnega študija,
učinkovitega učenja in pisanja zaključnih del.

Prodekan za študentska vprašanja,
prodekanica za izobraževanje, vodja tutorjev

Prodekanica za
izobraževanje

Spodbujanje študentov k znanstveno-raziskovalnemu in strokovnemu
delu.

Prodekan za študentska vprašanja, prodekan
za raziskovalno dejavnost

Prodekan za znanstveno
raziskovalno dejavnost

Rok za uvedbo
jun.20
jun.20
jun.20
jun.20
okt.20
okt.20
okt.20
Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost

Povečati ponudbo partnerskih organizacij za mobilnost študentov

Erasmus koordinator, Študentski svet,
Komisija za mednarodno sodelovanje

Predsednik komisije za
mednarodno sodelovanje

Stalna
aktivnost

Nadaljevati z izvajanjem tutorskega sistema in promocijo le-tega ob
začetku študijskega leta

Tutorji profesorji in tutorji študenti,
Prodekan za študentska vprašanja

Prodekan za študentska
vprašanja

Stalna
aktivnost

Aktivno ozaveščanje študentov o pomenu študentske ankete v Moodlu

Prodekanica za izobraževalno dejavnost,
predstojniki kateder, pedagoški delavci

Nosilci predmetov

Stalna
aktivnost

4. MATERIALNE RAZMERE
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti

Izvajalci

Odgovornost za uvedbo

Rok za uvedbo

Izdelava plana posodobitve računalniške opreme v vseh računalnicah

CIIT

Vodja CIIT

jun.20

Izvedba razpisa in nabave potrebne računalniške opreme

CIIT, Tajnik

Vodja CIIT

avg.20

Pregled obstoječih študijskih virov in nakup potrebnega števila izvodov
študijske literature

Pedagoški delavci, vodje študijskih
programov, Prodekan za študentska
vprašanja, Vodja knjižnice

Vodje študijskih programov

jun.20

Pripraviti plan vzdrževanja stavbe

Tajnik FOV

Tajnik FOV

sep.20

Pripravit plan ureditve okolice stavbe

Tajnik FOV

Tajnik FOV

sep.20

Izvedba projekta Celovite energetske sanacije objekta FOV in v projekt
vključenih objektov.

Tajnik FOV

Dekan

V teku

Objavljanje študijske literature v elektronski obliki

Pedagoški delavci, vodje študijskih
programov

Vodje študijskih programov

Stalna
aktivnost

5. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, SPREMINJANJE, POSODABLJANJE IN IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH
PROGRAMOV
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti

Izvajalci

Odgovornost za uvedbo

Rok za uvedbo

Posredovati predlog za poenostavljen postopka samoevalvacije na UM

Komisija za kakovost

Predsednica KOK

sep.20

Analiza izvedbe akcijskih načrtov na podlagi SE poročil študijskih
programov

Vodje študijskih programov, Komisija za
kakovost, Prodekanica za izobraževanje

Vodje študijskih programov

dec.20

Spodbujanje udeležbe na izobraževanjih s področja kakovosti

Komisija za kakovost

Predsednica KOK

Obnavljanje mednarodne akreditacije ECBE za obstoječe študijske
programe

Komisija za mednarodno sodelovanje

Prodekan za znanstveno
raziskovalno dejavnost

Prenova študijskih vsebin na podlagi predlogov študentov

Prodekan za študentska vprašanja,
Prodekanica za izobraževanje, Vodje
študijskih programov

Prodekanica za
izobraževanje

Nadaljevati s posodabljanjem študijskih programov in njihovim
izvajanjem glede na učne izide in glede na potrebne kompetence

Vodje študijskih programov, Pedagoški
delavci

Prodekanica za
izobraževanje

Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost
Stalna
aktivnost

