Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
38. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v petek, 3. 12. 2019 ob
13:15 uri v Sejni sobi FOV, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj.
Prisotni: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Matjaž Maletič, asist. dr. Marjeta Marolt, doc. dr. Vesna
Novak, izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, Marina Đorđeski, Pia Katarina Lauko
Opravičili: doc. dr. Borut Werber, Špela Odlazek Kološa,

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. Rezultati ankete o zadovoljstvu zaposlenih za leto 2018/19
5. Predlogi skrbnikov študijskih programov za poenostavitev pisanja programskih
samoevalvacijskih poročil
6. Razno.
Ad 1

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.
Ad 2

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 37. redne seje z dne 4. 3. 2018.
Sklep KOK-FOV-13 je bil uresničen. KOK-FOV-13: Samoevalvacijsko poročilo FOV za študijsko leto
2017/18 je bilo poslano v obravnavo organom FOV in po potrditvi na UM.
Ad 3

Dne 6. 6. 2018 je bila 20. redna seja KOKU. Predstavljeni so bili Analiza samoevalvacijskih poročil
članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/2018, Načrt izvedbe notranjih programskih
evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru v letu 2020 ter Aktivnosti Delovne skupine za
pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru.
Dne 10. 10. 2019 je bila 1. redna seja Komisije za ocenjevanje Univerze (KOKU).
Vodja delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru
prof. Mernik je opomnil, da je v veljavi novi pravilnik, ki zahteva, da se ECTS točke pri
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predmetih preverjajo vsako leto. Pri pripravi na akreditacijo univerze bo potrebno
posebno pozornost nameniti učnim načrtom na 3. stopnji. Habilitacijska merila naj bi bila
usklajena z NAKVISovimi, kjer je poudaril pogoj 3 mesecev tujine, kjer UM zaenkrat še
dovoljuje združevanje po mesec dni. V Statutu je opredeljeno, da naj bi imele fakultetne
komisije KOK 7 članov in bomo pozvani, da to uskladimo.
V komisijo za notranjo programsko evalvacijo študijskih programov FERI je bil izvoljen
doc. dr. Borut Werber. Sestava komisije še ni popolna, saj se bo ponovil razpis za
zunanjega strokovnjaka.
Pod točko razno je bilo izpostavljeno, da bodo na seje KOKU vabljeni tudi prodekani za
kakovost tistih fakultet, ki omenjene resorne prodekane imajo (7 članic UM).

Ad 4
Člani KOK pregledajo poročilo o rezultatih ankete o Zadovoljstvu zaposlenih.

KOK-FOV-14: Predsednica KOK FOV posreduje rezultate zaposlenih po elektronski pošti vsem
zaposlenim FOV.
KOK-FOV-15: Predsednica KOK FOV pod točko Razno na naslednji seji KOKU izpostavi
problematiko pogodb za delo na domu.
KOK-FOV-16: Predsednica KOK FOV posreduje rezultate odgovorov o željah glede dela na
domu sindikalnemu zaupniku FOV doc. dr. Borutu Werberju in mu naloži, da vprašanje
sproži na ustrezni inštanci.
AD 5

KOK-FOV-17: Predsednica KOK FOV pregleda predloge s prodekanjo za izobraževanje in se
jih posreduje strokovnih služba na UM.

Razno:
Predsednica KOK FOV povabi članici študentki na usposabljanje za evalvatorje študijskih programov, ki ga
organizira UM (17.12.2019, ob 15. uri bo potekalo Usposabljanje za ocenjevalce študijskih programov za
potrebe notranjega evalviranja (študenti) - Spremljanje in izboljševanje kakovosti študijskih programov, ki
ga bo izvedel Robert Presker.)
Seja je bila zaključena ob 14:30 uri.
Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma konec decembra 2019

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