Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
31. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v četrtek, 15. 6. 2017 ob
11:00 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,
doc. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Goran Vukovič, doc. dr. Miha Marič
Opravičili: Blaž Sašek
Odsotni: Jan Vidmar

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

Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov.
Poročilo s sej KOKU.
Pregled predlogov programsko-specifičnih kompetenc za VS programe, ki so jih pripravili
skrbniki programov.
5. Anketa o zaposljivosti diplomantov.
6. Ureditev profilov v Google Scholar.
7. Razno.
Ad 1

Na predlog predsednice se najprej obravnava 4. točka, saj so članom KOK pridruženi skrbniki
programov. Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.
Ad 4

Predsednica KOK FOV predstavi predloge anket za merjenje programsko-specifičnih kompetenc.
Prof. dr. Kovač je povedal, da je doc. dr. Migličeva glede programsko-specifičnih kompetenc podala
določene usmeritve (npr. kompetence se prikazujejo na več ravneh; merjenje se lahko izvede z vidika
obvladovanja po določeni lestvici;…) .
Pri pregledu podanih kompetenc po študijskih programih, ki so bile kot gradivo poslane s strani skrbnikov
študijskih programov, je bilo ugotovljeno, da so kompetence pri študijskih programih IPS (OM PDS) in OM IS
podane zelo specifično po posameznih predmetih, pri štud. programih OM KIS pa širše, bolj splošno. Sproti
so se beležili tudi popravki/predlogi.
Predsednica KOK FOV obrazloži, da moramo v prvi fazi narediti toliko, da bomo vedeli kaj bomo merili in
kako.
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Prof. dr. Vukovič obrazloži, da je kot skrbnik štud. programov OM KIS pregledal mednarodno primerljive
študijske programe s štud. programi OM KIS (npr. DUK) in so tako navedene kompetence pri študijskih
programih OM KIS tudi mednarodno primerljive.
Prof. dr. Ferjan pove, da so pri zadnji prenovi študijskih programov samo na OM KIS imeli 3 sestanke s
strokovnjaki iz okolja, ki so nam predali knjižico s kompetencami.
Po pregledu vseh kompetenc študijskih programov so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep KOK-FOV-4: Predsednica KOK FOV na podlagi nastalih popravkov in predlogov naredi čistopis
programsko-specifičnih kompetenc študijskih programov in ga pošlje vsem po e-pošti.
Sklep KOK-FOV-5: Prof. dr. Kovač pošlje dokument z anketo in podanimi kompetencami, ki je nastal pred
leti s strani dr. Pagona.
Ad 2
Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 30. seje z dne 29. 3. 2017. Sklepa KOK-FOV-1 in KOK-FOV-2 sta bila
realizirana. Sklep KOK-FOV-3 bo realiziran, ko bo sklicana prva naslednja seja KOK in vodstva.
Ad 3
Seja KOKU je bila dne 8.6. 2017. Na KOKU smo bili pozvani, da sodelavce prosimo, da si uredijo oz.
posodobijo profil na Google Scholar tako, da vpišejo pod delodajalca Univerzo v Mariboru, ker na tak način
dvigujemo ranking univerze. Predstavljen je bil projekt World State of Quality and potek »Follow up«
notranje institucionalna evalvacije Fakultete za varnostne vede. Podano je bilo poročilo o evalvaciji
izvedenega projekta »folllow up« notranjih institucionalnih evalvacij članic Univerze v Mariboru
(2012/2017). Na koncu so bile podane še informacije o aktivnostih Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu.
Ad 5
Predsednica predstavi osnutek ankete o Zaposljivosti (bolonjskih) diplomantov. Podanih je bilo le nekaj
manjših pripomb
Ad 6
Sklep KOK-FOV-6: Predsednica KOK FOV posreduje pedagoškim delavcem FOV navodilo za ureditev profila
Google Scholar.
Ad 6
Ni bilo razprave oz. predlogov pod točko Razno.
Seja je bila zaključena ob uri 12:00.
Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma v septembru 2017.

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