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ZAPISNIK 

 

29. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v sredo, 28. 2. 2017 ob 
13.15 uri v Sejni sobi FOV, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 

 

 

Prisotni: doc. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Matjaž Maletič, asist. Marjeta Marolt,  doc. dr. Vesna Novak, 
Špela Odlazek Kološa, Blaž Sašek, Jan Vidmar, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Anja Žnidaršič 

Opravičili:  

Odsotni: / 

 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Potrditev dnevnega reda. 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov. 
3. Poročanje s seje KOKU. 
4. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2015/16. 
5. Obravnava Osnutka Strategije FOV za obdobje 2017-2022. 
6. Razno. 

 

Ad 1 

Predlaganemu dnevnemu redu se dodata točki 3. Poročanje s seje KOKU in točka 5. Obravnava Osnutka 
Strategije FOV za obdobje 2017-2022.  

 

Člani KOK FOV potrdijo dopolnjeni dnevni red. 

 

Ad 2  

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 28. seje z dne 7. 12. 2016.  

 

Ad 3  

A. Brezavšček seznani člane KOK s sklepi seje KOKU z dne 14. 2. 2017. 
Na komisiji je bilo izpostavljeno vprašanje smiselno/ustrezno, da so SE javno objavljena. Na osnovi izkušenj 
pri pisanju letošnjega SE vsaka komisije pripravi predloge, kako se bo pripravljalo SE v prihodnosti. 

Kazalniki za znanstvenoraziskovalno delo 

Delo v KOK bo ovrednoteno. Pedagoški sodelavci – 1 strokovna točka, predsednik – 2 strokovni točki, 
nepedagoški sodelavci – 3 ure mesečno. Ni še določeno, kako bo ovrednoteno delo študentov (brez poseganja 
v učni načrt, morda priloga k diplomi), pripravimo predloge do naslednje seje. Predlog, ki bo sprejet na 
KOK, bo uporabljen za vse komisije UM. 

Nakvis bo izvajal institucionalne evalvacije, univerza programske. 
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Točko 'poročanje iz KOKU' uvrstimo na vsako sejo. 

Ad 4 

Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2015/16. Člani skupaj pregledajo osnutek poročila in 
se uskladijo podpoglavja prednosti, pomanjkljivosti in priložnosti na koncu vsakega poglavja. Točke z 
analizami skladnosti z določili Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov na koncu 
vsakega poglavja bomo uskladili na seji skupaj z vodstvom 16. 3. 2017. 
 
Poročilo bo poslano vodjem strokovnih služb, predstojnikom kateder ter skrbnikom programov v pregled. 
Predsedniku SŠ Tilnu Markunu poslati mail, da na sejo uvrsti obravnavo SE. 

 
 

Ad 5  

Na seji smo obravnavali Osnutek Strategije FOV za obdobje 2017-2022 ter podali konkretne predloge, ki smo 
jih posredovali dekanu red. prof. dr. Iztoku Podbregarju. 
 
Ad 5  

A. Žnidaršič seznani člane s terminom seje KOK z vodstvom, ki bo 16. 2. 2017 ob 13:30. Na seji bomo 
obravnavali samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt, ki ga bo pripravilo vodstvo. 
 
Na skupni seji KOK in vodstva se dogovorimo za plan dela. Na eni od naslednjih sej bo potrebno pripraviti 
raziskavo o programsko-specifičnih kompetencah diplomantov. 

 

Ad 6  

Razno: 

Predsedniku SŠ Tilnu Markunu poslati mail, da na sejo uvrsti obravnavo SE. 

 

Seja je bila zaključena ob 16:10 uri. 

 

Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma 29. 2.  ob 13:30 v sejni sobi.     

 

 

Zapisala: 

doc. dr. Anja Žnidaršič, predsednica 
KOK FOV 

                                                                                                                 

 

 


