Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
4. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FOV in vodstva FOV,
27.5.2016 ob 10.30 uri v sejni sobi, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj.
Prisotni: red. prof. dr. Marko Ferjan, doc. dr. Mirjana Kljajič Borštnar, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Alenka
Brezavšček, doc. dr. Vesna Novak, Špela Odlazek, Blaž Sašek
Opravičili: red. prof. dr. Eva Jereb, izr. prof. dr. Andreja Pucihar, doc. dr. Damjan Maletič, doc. dr. Anja Žnidaršič,
Urša Bižič, Tilen Markun
Dodatno vabljeni: /
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov
Strategija FOV
Predlog navodil za zbiranje predlogov sprememb študijskih vsebin s strani študentov
Priprava ankete o zadovoljstvu zaposlenih
Razno

Vodstvo FOV in člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV (KOK) so se sestali dne 27. maja 2016 ob 10.30 uri
v sejni sobi Fakultete za organizacijske vede.
Ad 1
Vodstvo FOV in člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2
Vodstvo FOV in člani KOK FOV potrdijo zapisnik 3. seja z dne 23. 3. 16.
Zapisnik se objavi na spletni strani http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV.
V zvezi s sklepi, sprejetimi na 3. seji, so bile podane naslednje ugotovitve:
Sklepi št. KOK-VOD 51, KOK-VOD 52, KOK-VOD 53, KOK-VOD 54, KOK-VOD 55, KOK-VOD 56 in KOK-VOD 59 so bili
realizirani.
Vsebina sklepa št. KOK-VOD 57, bo obravnavana pod točko Ad3.
Glede sklepa št. KOK-VOD 58, predsednik KOK FOV pove, da je na zadnji seji KOK UM izpostavil vprašanje v zvezi z
vključitvijo zunanjega strokovnjaka izven UM pri samoevalvaciji FOV. Prejel je odgovor, da zunanji strokovnjaki izven
UM lahko sodelujejo pri samoevalvaciji članic.
Ad 3
Na zadnji 3. seji, je bil sprejet sklep št. KOK-VOD-57: »Dekan pripravi osnutek Strategije FOV do naslednje seje KOK
FOV in vodstva FOV.«. Glede na to, da je fakulteta ravno v postopku izbora/izvolitve novega dekana, predsednik KOK
FOV predlaga, da bi se novo izvoljenemu dekanu dala naloga za zapis in potrditev strategije fakultete.
Dekan se s povedanim strinja, hkrati pa tudi pove, da je bila strategija fakultete sprejeta v letih 2012, 2013, v času,
ko se je sprejemala tudi strategija UM in, ko je bil rektor UM red. prof. dr. Danijel Rebolj.
Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
•
KOK-VOD-60: Dekan pri ga. Mariji Jagodic poizve na katerem Senatu FOV je bila strategija fakultete
sprejeta.
•
KOK-VOD-61: Predsednik KOK FOV poda poziv novo izvoljenemu dekanu k pripravi strategije FOV.
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Ad 4
Predsednik KOK FOV pove, da je KOK FOV na svoji seji že obravnavala predlog navodil za zbiranje predlogov
sprememb vsebin s strani študentov in spremenila ime navedenih navodil in sicer v Predlog navodil za zbiranje ocen
študentov o izvedbi predavanj in vaj.
Dekan pove, da že imamo Navodila glede izražanja pripomb študentov na izvajanje pedagoškega procesa, ki so bila
sprejeta na Senatu FOV avgusta 2014.
B. Sašek pove, da Anketa za spremljanje kakovosti izvajanja študijskega procesa v e-učnem okolju MOODLE, žal ni
zaživela tako kot bi morala, zato bi formalizirali navodila za zbiranje ocen študentov o izvedbi predavanj in vaj. Z
omenjenimi navodili bi potem pridobili pomembne rezultate, ki bi bili plod izraženih mnenj študentov vseh letnikov in
vseh študijskih programov na študentskih internih konferencah FOV. Tovrstne interne študentske konference bi
študenti organizirali koncem posameznega semestra. Pridobljeni rezultati pa bi pripomogli k boljšemu izvajanju
pedagoškega procesa.
Doc. dr. A. Brezavšček predlaga, da bi se lahko tovrstno pridobivanje mnenj študentov naredilo po zaključku
pedagoškega procesa vsakega predmeta.
Vsi navzoči ponovno pregledajo predlagani predlog navodil.
Sprejet je bil sklep:
•
KOK-VOD-62: Da bodo navodila pravno formalno urejena, jih skupaj pregledata predsednik KOK FOV in tajnik
FOV ga. Urša Bižič.
Ad 5
Predsednik KOK FOV v nadaljevanju pove, da bi anketo o zadovoljstvu zaposlenih v tem letu izvedli tako kot v lanskem
letu, prav tako bi izsledke te ankete vključili v samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2015/16. Pove tudi, da bo
predvideno v prvem tednu meseca junija 2016, anketa v e-obliki že na voljo za izpolnjevanje vsem zaposlenim FOV.
Dekana zanima, če je vsebina ankete standardizirana za celotno UM.
Predsednik KOK FOV in doc. dr. A. Brezavšček potrdita, da je tovrstna anketa o zadovoljstvu zaposlenih
standardizirana za celotno UM.
Dekan izpostavi vprašanje v anketi, ki se nanaša na »način vodenja« in, ki po navadi ni ocenjeno najbolje. Meni, da je
»način vodenja« zelo širok pojem in, da je zato zelo težko najti rešitev za izboljšanje ocene zaposlenih na tem
področju. Da bi lahko bolj konkretno pristopili k odpravljanju nezadovoljstva pri »načinu vodenja« predlaga,
razdelitev tega vprašanja na npr:
pravilnost sprejetih odločitev,
način podajanja določenih informacij,
odnos,
način odzivanja (pravočasnost, časovna primernost, čustvena dimenzija, ipd.),
ipd. .
Doc. dr. A. Brezavšček pove, da ankete o zadovoljstvu zaposlenih nismo spreminjali in je taka kot je bila sprejeta na
KOK UM. Dodanih je bilo samo nekaj vprašanj. Za podani predlog Dekana, glede razčlenitve npr. »načina vodenja«
meni, da bi morali vprašati KOK UM.
Dekan ponovno pove, da je namen evalvacije kritična analiza in možnost izboljšave. Pri rezultatih tako zasnovane
ankete kot je sedaj, pa žal ne izveš kaj točno oz. na katerem področju točno je potrebo kaj izboljšati. Zato je tudi
podal predlog po razčlenitvi/specifikaciji določenih vprašanj (npr. »interno komuniciranje«, »vodenje«, »odnosi«).
Doc. dr. A. Brezavšček meni, da je anketo potrebno podrobno pregledati, dobro premisliti in jo napisati/popraviti
tako, da ne bo predolga, podana vprašanja pa konkretno specificirana.
Sprejet je bil sklep:
•
KOK-VOD-63: Na naslednji seji KOK UM predsednik KOK FOV povpraša, če se lahko anketa o zadovoljstvu
zaposlenih dopolnjuje oz. spreminja.
Ad 6
Predsednik KOK FOV pove, da je na zadnji seji KOK UM vprašal, kaj se dogaja s sprejetim Kodeksom profesionalne
etike UM. Mag. M. Babić pa mu je odgovorila, da naj bi ga vsem zaposlenim na fakultetah predstavili dekani. Prof. dr.
A. Goršek je dodala, da je dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo omenjeni kodeks predstavil zaposlenim
na seji akademskega zbora, zaposleni pa v dekanatu fakultete podpisujejo izjavo, s čimer se bodo zavezali, da bodo
ravnali skladno z zapisanim v kodeksu.
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Glede na navedeno predsednika KOK FOV zanima, ali bomo v zvezi s tem na FOV kaj naredili ali ne.
Dekan odgovori, da nima nobenih zadržkov proti Kodeksu profesionalne etike UM in, da ga lahko da v podpis vsem
zaposlenim FOV.
Doc. dr. A. Brezavšček predlaga, da bi se Kodeks profesionalne etike UM, pred podpisovanjem, najprej predstavil na
naslednjem Akademskem zboru.
Sprejet je bil sklep:
•
KOK-VOD-64: Predsednik KOK FOV poda predlog predsedniku akademskega zbora FOV, da se na dnevni red
naslednje seje uvrsti tudi Kodeks profesionalne etike UM.
Dekan v nadaljevanju pove, da predvidoma 19. 10. 2016 na FOV pričakujemo obisk zunanjih evalvatorjev ECBE z
namenom ponovne mednarodne akreditacije študijskih programov 2. stopnje.
Doc. dr. M. Kljajić Borštnar obrazloži da v mesecu oktobru 2016 pričakujemo tudi obisk strokovnjakov NAKVIS glede
ponovne akreditacije študijskih programov 3. stopnje. Enemu članu skupine strokovnjakov je namreč višja sila
preprečila udeležbo na že potrjenem obisku 13.6.2016. Ker svet NAKVIS do predvidenega obiska več ne zaseda, tudi
imenovanje nadomestnega člana ni več možno. Njihov že potrjen obisk je zato prestavljen na mesec oktober. Ob
odgovoru na njihovo sporočilo, smo tudi izrazili željo, če se lahko obisk strokovnjakov, glede na prijavno vpisni
postopek za študijsko leto 2016/17, ter proces zaključevanja študentov nebolonjskih študijskih programov, izvrši od
10. oktobra dalje.
Sprejet je bil sklep:
•
KOK-VOD-65:
evalvatorji.

14 dni pred obiski evalvatorjev dekan organizira delavnico za vse udeležence sestankov z

Pred zaključkom 4. seje, predsednik KOK FOV navzoče sprašuje po predvidenem terminu naslednje 5. seja KOK in
vodstva fakultete.
Dekan predlaga, da bi se na naslednjo 5. sejo že povabilo tudi s strani Senata FOV potrjenega kandidata za dekana
FOV. Ne glede na to, da novi dekan funkcijo nastopi šele v drugi polovici meseca oktobra 2016, je že sedaj potrebno
pričeti pogovore/dogovore o določenih temah, s katerimi s strani Senata FOV potrjeni kandidat za dekana FOV, mora
biti seznanjen.
Sprejet je bil sklep:
•
KOK-VOD-66: Predvidena naslednja 5. seja KOK in vodstva fakultete bo v začetku meseca junija 2016, po
izredni seji Senata FOV. Na sejo se povabi tudi s strani Senata FOV potrjenega kandidata za dekana FOV.

Seja je bila zaključena 11.30 uri.

V Kranju, 30. 5. 2016

Zapisala:

Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV:

Špela Odlazek Kološa

doc. dr. Borut Werber

Dekan FOV:
red. prof. dr. Marko Ferjan

3/3

