Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
39. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v sredo, 8. 1. 2020 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, doc. dr. Borut Werber, izr. prof. dr. Anja Žnidaršič, Marina Đorđeski, Pia Katarina Lauko
Opravičili: Špela Odlazek Kološa,

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.
Samoevalvacijsko poročilo fakultete za študijsko leto 2018/19.
Razno.

Ad 1

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.
Ad 2

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 38. redne seje z dne 3. 12. 2019.
Sklep KOK-FOV-14 je bil uresničen. Predsednica KOK FOV je poslala rezultate ankete o
zadovoljstvu zaposlenih po elektronski pošti vsem zaposlenim FOV.
Sklep KOK-FOV-15 je bil uresničen. Predsednica KOK FOV pod točko Razno na seji KOKU 5. 12.
2019 izpostavi problematiko pogodb za delo na domu. Pri razpravi je sodelovala prorektorica za
kakovost, kadre in pravne zadeve prof. dr. Janja Hojnik.
Sklep KOK-FOV-16 je bil uresničen. Predsednica KOK FOV je posredovala rezultate odgovorov o
željah glede dela na domu sindikalnemu zaupniku FOV doc. dr. Borutu Werberju in mu naložila,
da vprašanje sproži na ustrezni inštanci.
Sklep KOK-FOV-17 je bil uresničen. Predsednica KOK FOV je pregleda predloge vodij študijskih
programov glede programske samoevalvacije s prodekanjo za izobraževanje in jih posredovala g.
Frumnu na UM.
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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 5. 12. 2019 je bila 2. redna seja Komisije za ocenjevanje Univerze (KOKU).





Vodja delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru
prof. Mernik je opomnil, da na UM obstaja priporočena ocenjevalna lestvica ter da bo
potrebno izpolnjevanje pogojev za nosilstva predmetov na 3. stopnji preverjati vsako
leto septembra.
V komisijo za notranjo programsko evalvacijo študijskih programov FERI je bil izvoljen
še zunanji predstavnik. V komisiji sodeluje kot član tudi doc. dr. Borut Werber.
Izbrana je bila komisija za notranjo programsko evalvacijo študijskih programov FOV.
V komisijo so bili imenovani: red. prof. dr. Mernik, red. prof. dr. Markič in študentka
Monika Sobočan.

Ad 4
Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2018/19.
Skladno s 5. členom Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru je KOK FOV pripravila načrt
samoevalvacije.

Načrt samoevalvacije FOV za študijsko leto 2018/19:









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.
Predizpolnjen osnutek poročila smo prejeli iz UM 20.12.2019.
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.
Izobraževalno dejavnost bomo v letošnjem samoevalvacijskem poročilu presojali glede na pet
študijskih programov. Vodje študijskih programov morajo izpolniti »Obrazec za evalvacijo študijskih
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 14. 2.
2020.
o Vodje študijskih programov posredujejo samoevalvacijska poročila študijskih programov
Špeli Odlazek Kološa najkasneje do 21. 2. 2020.
o Seja KOK FOV, na kateri bomo obravnavali poročilo in uskladili zapisane prednosti,
pomanjkljivosti in predloge za izboljšanje bo (predvidoma) 26. 2. 2020 ob 13:15.
o Skupna seja KOK FOV z vodstvom FOV bo v začetku marca, kjer se med drugim obravnava
akcijski načrt za izboljšanje kakovosti, ki ga na podlagi Samoevalvacijskega poročila FOV za
študijsko leto 2018/19 pripravi vodstvo Fakultete. Skupaj pregledamo oceno skladnosti z
Merili po posameznih področjih. Samoevalvacijsko poročilo skupaj z akcijskim načrtom se
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obravnava na organih Fakultete (Senat, Komisija za ocenjevanje kakovosti, Študentski svet,
Akademski zbor).
Predsednica KOK FOV pošlje samoevalvacijsko poročilo Komisiji za ocenjevanje kakovosti
univerze oz. naloži na intranet UM do 31. 3. 2020.
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: Marina Đorđeski, Pia Katarina Lauko
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 v začetku marca 2020.

KOK-FOV-18: Člani KOK FOV potrdijo načrt samoevalvacije za leto 2019/20.

Razno:
Špela Odlazek Kološa me je opozorila, da bomo imeli v leti 2020 polog notranje samoevalvacije študijskih
programov tudi evalvacija ECBE. Prosimo študente, da se o tem pogovorijo na Študentskem svetu, kdo od
študentov bi bil lahko prisoten na teh samoevalvacijah. Člani KOK pa razmislijo katera podjetja bi povabili
k evalvacijskim obiskom, ko bo to potrebno.
Članom KOK posredovano vabilo za notranjo samoevalvacijo Fakultete za Turizem.

Seja je bila zaključena ob 14:00 uri.
Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma konec februarja 2020.

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

3/3

