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ZAPISNIK 

 

36. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v petek, 14. 12. 2018 ob 
12:00 uri v Sejni sobi FOV, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 

 

 

Prisotni: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Matjaž Maletič, asist. Marjeta Marolt,  doc. dr. Vesna 
Novak,  izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, Nina Milinkovič, Špela Odlazek Kološa, 

Opravičili: doc. dr. Borut Werber, Blaž Sašek 

 

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. Samoevalvacijsko poročilo FOV UM za študijsko leto 2017/2018 
5. Razno. 
 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red. 

 

Ad 2  

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 35. redne seje z dne 29. 10. 2018. 
 

Sklep KOK-FOV-9 je bil uresničen. Ob obisku delovne skupine za samoevalvacio UM je predsednica 
KOK predlagala prenovo ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 

 

Ad 3 

13.11. 2018 1. izredna seja je bila 13.11.2018. Podana so bila navodila za pisanje osnutka 
samoevalvacijskega poročila, kjer je bilo poudarjeno, da je potrebo dodati povezave do spletnih stvari. Črta 
se podpoglavje pomanjkljivosti. Če so v osnutku dokumenta za pisanje poročila podana navodila, se 
pobrišejo in nadomestijo z vsebino. 

 

17. redna seja KOKU je bila dne 13. 12. 2018. Na KOKU so nam predstavili načrt prenove samoevalvacijskega 
poročila za študijsko leto 2017/2018 in izvedbo samoevalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2017/2018. Podane so bile informacije o vzpostavljanju mreže evalvatorjev na Univerzi v 
Mariboru, predstavljene aktivnosti delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v 
Mariboru. Seznanjeni smo bili s prenovljenimi Merila za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih 
programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru ter prenovljenim Pravilnik o ocenjevanju kakovosti na Univerzi 
v Mariboru. Na koncu je bilo podano poročilo o uvrstitvi Univerze v Mariboru na mednarodnih lestvicah 
razvrščanja univerz. 
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Ad 4 

Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2017/18. 
 
Skladno s 5. členom Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru je KOK FOV pripravila načrt 
samoevalvacije. 

 
Načrt samoevalvacije FOV za študijsko leto 2017/18: 

 Cilji samoevalvacije: Ocena stanja na področju izobraževalne, raziskovalne in strokovne dejavnosti 
FOV ter na podlagi ocene stanja pripraviti predloge za izboljšanje za vsako od presojevalnih področij 
posebej z namenom izboljšanje kakovosti. 

 Kazalnike in predizpolnjen osnutek poročila prejmemo iz UM 20.12.2018. 

 Pregled glavnih vidikov, ki jih bo zajela samoevalvacija: Skladno z merili Nakvisa se evalvacija 
pripravi po naslednjih petih področjih (6. člen Meril, podaljšanje akreditacije):  (i) delovanje 
visokošolskega zavoda, (ii) kadri, (iii) študenti, (iv) materialne razmere, ter (vi) notranje 
zagotavljanje in izboljševanje kakovosti, spremljanje, posodabljanje in izvajanje študijskih 
programov. Dodane so ustrezne priloge. Predizpolnjen obrazec dobimo s strani UM. 

 Izobraževalno dejavnost bomo v letošnjem samoevalvacijskem poročilu presojali glede na pet 
študijskih programov. Vodje študijskih programov morajo izpolniti »Obrazec za evalvacijo študisjkih 
programov« za vsako stopnjo študijskega programa posebej. Vodje študijskih programov morajo 
pripraviti kratek povzetek zapisanega v omenjenem obrazcu ter izpolniti tabelo pod točko 23 o 
izvedenih priporočilih, kar bo KOK FOV vključila v institucionalno samoevalvacijsko poročilo. 
Obrazec je prilogo SE, ta del gradiva je interne narave. 

 Potrebne informacije: Člani KOK FOV pridobijo informacije o kazalnikih iz RCUM-a ter pri pristojnih 
službah FOV, objavljenih dokumentih oz. pri sodelavcih fakultete. 

 Časovni načrt: 
o Osnutek svojega dela poročila vsak član KOK FOV posreduje predsednici do vključno 1. 2. 

2019. 
o Vodje študijskih programov posredujejo samoevalvacijska poročila študijskih programov 

Špeli Odlazek Kološa najkasneje do 9. 2. 2019. (uskladiti s prodekanjo  ia izobraževanje). 
o Seja KOK FOV, na kateri bomo obravnavali poročilo in uskladili zapisane prednosti, 

pomanjkljivosti in predloge za izboljšanje bo (predvidoma) 18. 2. 2017 ob 10h. 
o Skupna seja KOK FOV z vodstvom FOV bo v drugi polovici februarja, kjer se med drugim 

obravnava akcijski načrt za izboljšanje kakovosti, ki ga na podlagi Samoevalvacijskega 
poročila FOV za študijsko leto 2016/17 pripravi vodstvo Fakultete. Skupaj pregledamo oceno 
skladnosti z Merili po posameznih področjih. Samoevalvacijsko poročilo skupaj z akcijskim 
načrtom se obravnava na organih Fakultete (Senat, Komisija za ocenjevanje kakovosti, 
Študentski svet, Akademski zbor). 
Predsednica KOK FOV pošlje samoevalvacijsko poročilo Komisiji za ocenjevanje kakovosti 
univerze do 31. 3. 2018. 

 Odgovornost in zadolžitve posameznikov (po okvirnih poglavjih poročila): 
o Delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje: Vesna Novak 
o Kadri: Marjeta Marolt (poglavje 2.12. Zadovoljstvo zaposlenih pripravi A. Brezavšček) 
o Študenti: Blaž Sašek, Nina Milinkovič 
o Materialni pogoji: Borut Werber 
o Zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti: Matjaž Maletič, Alenka 

Brezavšček 
o Programske samoevalvacije: Špela Odlazek Kološa 
o Vsak uredi še tiste priloge, ki se nanašajo na njegovo poglavje. 

 Na začetku poročila zapisati kateri organi so obravnavali SE in kdaj. 

 Akcijski načrt na podlagi samoevalvacijskega poročila pripravi dekan. Potrebno po sklicati skupno 
sejo KOK FOV in vodstva FOV, predvidoma sredi marca 2018.  

 

KOK-FOV-11: KOK FOV potrdi načrt samoevalvacije Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 
za študijsko leto 2017/18. 
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KOK-FOV-12: KOK FOV predlaga prodekanji za izobraževanje, da s Službo za izobraževanje in študijske 
zadeve UM v prvi polovici januarja skoordinira sestanek za vodje študijskih programov, kjer bi jim 
predstavili dobre prakse pri pisanju SE in podali konkretne komentarje na lani oddana poročila. 
Predlagamo, da je sestanek na UM FOV. 

 

 

Razno: B. Werber je podal predlog, da dekana opomnimo, da mora opraviti razgovor z najslabše 
ocenjenimi pedagoškimi delavci in pripraviti AN 

Besedilo iz osnutka poročila, poglavja 3.11: »… Navedite glavne izsledke in ukrepe, ki izhajajo iz poročila 
dekana Navedite glavne izsledke in ukrepe, ki izhajajo iz poročila dekana fakultete o izvedeni študentski 
anketi (število razgovorov, akcijski načrti negativno ocenjenih izvajalcev ipd.] 

Dekana povprašamo, koga je zadolžil za pripravo analize izvedenih aktivnosti na podlagi Akcijskega načrta 
za 2017/18. 

 
 
Seja je bila zaključena ob  12:45 uri. 

 

Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma v novembru 2018.    

 

 

Zapisala: 

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

                                                                                                                 

 


