Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Zapisnik 24. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 11.1.2016, ob 13.15 uri v kabinetu
803, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj.
Prisotni:, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Anja Žnidaršič, doc. dr. Borut Werber, Špela Odlazek, dr. Damjan Maletič, Blaž
Sašek
Opravičeni: doc. dr. Alenka Brezavšček
Dodatno vabljeni: /
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne, 10.11.2015.
Poročilo iz 2.seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru z dne, 10.12.2015
Izvedba samoevalvacije za študijsko leto 2014/2015
Razno

Ad 1
Člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2
Člani KOK FOV potrdijo zapisnik prejšnje seje z dne, 10.11.2015.
S 1.1.2016 je FOV prešla na nove spletne strani.
Zapisnik se objavi na NOVI spletni strani http://www.fov.um.si/sl/o-fakulteti/kakovost-na-fov.
Ad 3
Predsednik KOK FOV poroča o 2 seji KOKU. Obvestil je člane, da je na Senat UM 25. novembra 2015 sprejel Kodeks
profesionalne etike Univerze v Mariboru. Dekani bodo dobili navodila in vsem zaposlenim ponudili kodeks v podpis.
Dogovorjeno je bilo tudi, da kazalnike za izobraževalno dejavnost, poslane s strani UM, vključimo v samoevalvacijska
poročila po potrebi. Če že imamo izdelan ta del samoevalvacijskega poročila, potem teh kazalnikov ni potrebno vključiti.
V razpravo bo poslan tudi Pravilnik o postopku samoevalvacije. Neformalno je dogovorjeno med nekaj članicami UM,
da se predlaga prestavitev končnega datuma oddaje samoevalvacijskega poročila iz 15.1. januarja na konec januarja ali
kasneje, ko se sprosti pedagoški proces in bo več časa za izdelavo poročil.
20.12.2015 smo dobili v obravnavo: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze pozove komisije za ocenjevanje
kakovosti članic in drugih članic Univerze v Mariboru, da ji do 29. februarja 2016 posredujejo spremembe in dopolnitve
Pravilnika o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije za
ocenjevanje kakovosti univerze.
Ad 4
Člani KOK smo pred srečanje z vodstvom FOV pregledali osnutek samoevalvacijskega poročila za leto 2014/2015 in
dopolnili nekatere cilje ter odpravili nekaj nedelujočih povezav.
Sprejeli smo naslednji sklep:
KOK-FOV-1: Predstavnika študentov B. Sašek se zadolži, da s pomočjo Študentskega sveta oblikujejo predloge kako bi
študente še bolj neposredno vključili v posodabljanje učnih vsebin v predmetih.
Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.
Naslednja, 25. seja KOK FOV bo predvidoma 17.2. 2016 ob 13.15 uri.
V Kranju, 11. 1. 2016
Zapisal:

Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV:
doc. dr. Borut Werber
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