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ZAPISNIK 

 

35. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v ponedeljek, 29. 10. 2018 
ob 13:30 uri v Sejni sobi FOV, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 

 

 

Prisotni: doc. dr. Matjaž Maletič, asist. Marjeta Marolt,  doc. dr. Vesna Novak,  doc. dr. Borut Werber, izr. 
prof. dr. Anja Žnidaršič, Blaž Sašek, Špela Odlazek Kološa, 

Opravičili: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, Nina Milinkovič 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov. 

3. Poročilo s sej KOKU. 

4. Predlogi k osnutku osnovne strukture poenotenega samoevalvacijskega poročila članic 
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 

5. Obisk delovno skupine za pripravo samoevalvacije UM ter Akcijski načrt Fakultete za 
organizacijske vede pred evalvacijo Univerze v Mariboru. 

6. Osnutek Meril za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih 
evalvacij na Univerzi v Mariboru, ter 

7. Osnutek Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru 

8. Razno. 

 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red. 

 

Ad 2  

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 34. redne seje z dne 3. 9. 2018. 
 

Sklep KOK-FOV-7 je bil uresničen. Ob obisku delovne skupine za samoevalvacio UM je predsednica 
KOK predlagala prenovo ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 

 

Ad 3 

16. redna seja KOKU je bila dne 4. 10. 2018. Na KOKU so nam predstavili načrt dela komisije za leto 2018/19, 
aktivnosti delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru, načrt notranjih 
programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru v letu 2019, vzpostavitev mreže evalvatorjev na UM, ter 
napovedali, da bosta v javno obravnavo poslani naslednja dokumenta: Merila za izbiro in potrditev 
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evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o ocenjevanju 
kakovosti na Univerzi v Mariboru. Člani komisije so podali nekaj predlogov za prenovo samoevalvacijskega 
poročila za študijsko leto 2017/2018 ter se seznanili z uvrstitvijo Univerze v Mariboru na Šanghajsko lestvico 
svetovnih univerz 2018. 

 

Ad 4 

Člani KOK FOV pregledajo Osnutek osnovne strukture poenotenega samoevalvacijskega poročila 
članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018 ter podajo predloge, ki jih posredujejo 
KOKU. 
 

Ad 5  

Predsednica KOK FOV člane seznani z obiskom delovne skupine za pripravo samoevalvacije UM 
ter predstavi  Akcijski načrt Fakultete za organizacijske vede pred evalvacijo Univerze v 
Mariboru s poudarkom na področjih, ki zadevajo FOV. 

 

Ad 6 

Člani KOK FOV pregledajo osnutek Meril za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih 
programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru ter podajo pripombe, ki jih posredujejo tajniku FOV, 
le-ta pa jih posreduje na UM. 

Ad 7 

Člani KOK FOV pregledajo osnutek Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru ter 
podajo pripombe, ki jih posredujejo tajniku FOV, le-ta pa jih posreduje na UM. 

 

Razno: / 

 
 
Seja je bila zaključena ob  15:00 uri. 

 

Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma v novembru 2018.    

 

 

Zapisala: 

Izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, 
predsednica KOK FOV 

                                                                                                                 

 


