Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
30. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v sredo, 29. 3. 2017 ob
13.30 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, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Anja Žnidaršič
Opravičili: Blaž Sašek, Jan Vidmar
Odsotni: /

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov.
Poročilo s sej KOKU.
Priprava predlogov za KOKU o pisanju prihodnjih samoevalvacijskih poročil.
Priprava predlogov za KOKU, kako bi se ovrednotilo delo študentov v KOK (in posledično v vseh
ostalih komisijah).
6. Dopolnitev Internega navodila o izvedbi vključitvi študentov v postopek spremljanja in
ocenjevanja izvedbe predavanj in vaj ter njegova uskladitev z obstoječimi pravilniki.
7. Razno.
Ad 1
Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.
Ad 2
Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 29. seje z dne 29. 2. 2017.
Ad 3
Seje KOKU v vmesnem času ni bilo.
Ad 4
Člani na seji oblikujejo naslednji predlog:
Institucionalno poročilo naj bo ločeno od programskih samoevalvacijskih poročil. Hkrati pa naj se
programska samoevalvacijska poročila smielno vključijo v samoevalvacijsko poročilo fakultete.
Institucionalno poročilo se pripravi za koledarsko leto, s tem se izognrmo podvajanju pripravljenih podatkov
potrebnih za letno poročilo, finančno poročilo, ipd. Pravočasno je potrebno zagotoviti podatke iz RCUM-a.
Programska poročila se začnejo delati ob zaključku študijskega leta in je pripravljeno/potrjeno do konca
koledarskega leta. Za vsak program se izdela svoje samoevalvacijsko poročilo za celo vertikalo.
V evalvacijsko ekipo se vključi tudi skrbnika programa.
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Sklep KOK-FOV-1: Predsednica KOK FOV predloge predstavi na naslednji seji KOKU.
Sklep KOK-FOV-2: B. Werber pridobi do naslednje seje primer ankete za skrbnike programov.
Ad 5
Po besedah mag. M. Pauka, naj bi to točko v preteklem tednu obravnaval ŠS UM. Ker nimamo informacij s
strani študentov, te točke ne obravnavamo
Ad 5
Študenti niso podali predloga. Počakamo na informacije iz SŠ UM.
Ad 6
Trenutno obstajajo trije načini zbiranja podatkov: anketa v Moodlu, tutorstvo, študentska anketa na koncu
študijskega leta. Predlog zbiranja informacij in predlogov študentov na koncu semestra. Želimo si objektivne
povratne informacije študentov. Študentski predstavniki naj povedo, na kakšen način naj bi bilo smiselno
zbirati informacije.
Sklep KOK-FOV-3: Točko o načinih spremljanju dela profesorjev dodamo na naslednjo sejo KOK in
vodstvo.
Razno:
Naslednja seja KOK FOV in vodstva bo predvidoma 10. 5. ob 13:30.

Seja je bila zaključena ob 14:10 uri.
Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma 15. 6. 2017 ob 11:00 v sejni sobi.

Zapisala:
doc. dr. Anja Žnidaršič, predsednica
KOK FOV

2/2

