Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Zapisnik 26. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 26.5.2016 ob 12.00 uri v kabinetu
803, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj.
Prisotni: doc. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Anja Žnidaršič, doc. dr. Borut Werber, Špela
Odlazek, , Blaž Sašek
Opravičili: doc. dr. Damjan Maletič
Dodatno vabljeni: /
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne, 26.2.2016.
Poročilo iz 4.seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru z dne, 7.4.2016.
Priprava ankete o zadovoljstvu zaposlenih.
Predlog navodil za zbiranje predlogov sprememb študijskih vsebin s strani študentov.
Strategija FOV.
Razno.

Ad 1
Člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2
Člani KOK FOV potrdijo zapisnik prejšnje seje z dne 26.2.2016.
Ad 3
Predsednik KOK FOV Borut Werber poroča o 4 seji KOKU. Članom je bil posredovan zapisnik 4 seje.
Izpostavijo se naslednji sklepi KOKU:

SKLEP 4: Člani komisije za ocenjevanje kakovosti univerze bodo sodelovali z vodstvi članic in drugih članic
Univerze v Mariboru pri pripravi poročil o uresničevanju sprejetih korektivnih ukrepov ter poročil o
izvajanju aktivnosti za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru.
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi Oddelka za kakovost in
trajnostni razvoj pri vključevanju Univerze v Mariboru v različne mednarodne sisteme ocenjevanja
kakovosti visokošolskih institucij.
SKLEP 6: Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze seznanijo svoje sodelavce in zunanje deležnike
o možnosti sodelovanja v anketah Quacquarelli Symonds Global Employer Reputation in Global
Academic Reputation.
SKLEP 7: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga vodstvu Univerze v Mariboru, da spodbuja
zaposlene pri urejanju osebnih profilov na Google Scholar.

Ad 4 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih
Anja Žnidaršič bo pripravila vprašalnik na 1ka.si.
Sklep 1: Anketa se pošlje do 10.6.2016. Po enem tednu se pošlje ponovni poziv za izpolnjevanje anket.
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Sklep 2: Vprašalnik se dopolni z vprašanjem kjer lahko zaposleni novemu dekanu oziroma novemu vodstvu predlagajo
tri področja ali druge konkretne predloge čemu naj dajo največjo prioriteto.
Ad 5 Predlog navodil za zbiranje predlogov sprememb študijskih vsebin s strani študentov.

Komisija za Ocenjevanje kakovosti FOV je predlagala, da se študenti v letu 2016 aktivno vključijo v postopek
ocenjevanja izvedbe predavanj in vaj. Cilj je bil, da se pridobijo ocene, predlogi in ideje kako izboljšati izvedbo
predmetov in vaj in posodobitev predmetnikov v primeru podvajanja vsebin. Študentski svet FOV je zbral
pripombe in jih obravnaval na svoji seji, nato so zaključke posredovali dekanu in skrbnikom študijskih
programov. Zaradi nedorečenega postopka je prišlo do nepotrebnih konfliktnih situacij, ki se bodo v bodoče
s tem pravilnikom odpravile.
Komisija je obravnavala predlog navodil in po razpravi sklenila naslednji sklep:
Sklep 3: Spremeni se naslov navodil v Navodila za izvedbo vključitve študentov v postopek spremljanj in
ocenjevanja izvedb predavanj in vaj
Sklep 4: Predsednika KOK se zadolži, da v sodelovanju s tajnikom fakultete, Uršulo Bižič, pripravi čistopis
navodil, ki jih kasneje potrdi KOK, Študentski svet FOV in ustrezni organi FOV.
Ad 6 Strategija FOV
Namen je bil opozoriti vodstvo na sestanku KOK in vodstvo FOV istega dne, da strategija FOV še vedno ni dorečena in
bo potrebna na oktobrski ponovni akreditaciji doktorskega študijskega programa. Po razpravi se je zaključilo, da se
pobudo za posodobitev strategije posreduje novemu dekanu, ki bo nastopil mesto 20.10.2016.
Ad 7 Razno
Seja je bila zaključena ob 13.15 uri.
Naslednja, 27. seja KOK FOV bo predvidoma septembra, bo pa v vmesnem obdobju še ena seja z vodstvom FOV.

V Kranju, 26. 5. 2016
Zapisal:

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