Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

ZAPISNIK
41. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v torek, 1. 9. 2020, na
daljavo preko MS Teams.
Prisotni: izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, asist. dr. Marjeta Marolt, doc. dr. Vesna Novak, izr. prof. dr.
Anja Žnidaršič, Marina Đorđeski, Pia Katarina Lauko, Špela Odlazek Kološa
Opravičili: doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Matjaž Maletič

D N E V N I R E D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov.
Poročilo s sej KOKU.
Izvedba Ankete o zadovoljstvu zaposlenih za študijsko leto 2019/20.
Poročilo o notranji evalvaciji študijskih programov.
Razno.

Ad 1

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.
Ad 2

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 40. redne seje z dne 2. 3. 2020.
Na prejšnji seji smo v sklepu (KOK-FOV-19) potrdili Samoevalvacijsko poročilo za leto 2018/19.
Ad 3

Dne 18. 6. 2020 je bila 4. redna seja Komisije za ocenjevanje Univerze (KOKU).
Podano je bilo poročilo o samoevalvaciji članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko
leto 2018/2019. Izpostavljene so bile priložnosti za izboljšanje, in sicer pridobiti več mednarodnih
akreditacij univerze, podpirati prizadevanja za vpis tujih študentov, izboljšati delovanje alumni
klubov in alumni klub univerze povezati s Kariernim centrom univerze, opažen je velik razkorak v
znanstvenoraziskovalnem delu fakultet in da je samo 6 fakultet vključenih v doktorsko šolo, kot
priložnost je izpostavljena tudi večja primerljivost oz. poenotenje habilitacijskih meril po
področjih, sistemska ureditev pogojev za trimesečno neprekinjeno delo na tuji

www.fov.uni-mb.si | dekanat@fov.uni-mb.si | t +386 4 2374 200 | f +386 4 2374 299 | IBAN: SI56011006095916533 | VAT: SI71674705

univerzi, uvedba celovitega sistema ocenjevanja letne delovne uspešnosti delavcev in s tem
zmanjšanje razlik med zaposlenimi na članici, Izgradnja celovitega in kakovostnega
informacijskega sistema za vse temeljne, podporne in vodstvene procese na UM, celovita
informatizacija samoevalvacijskih procesov …
Predstavljeno je bilo še poročilo o izvedbi notranjih programskih evalvacij študijskih programov
Pedagogika oziroma Umetnostna zgodovina Filozofske fakultete. V teku so notranje programske
evalvacije študijskih programov Fakultete za turizem, Germanistika Filozofske fakultete,
Zgodovina Filozofske fakultete. Prodekan fakultete za logistiko je predstavil postopek pridobivanja
standarda ISO 9001.
30.6. 2020 je bila 1. korespondenčna seja KOKU, kjer smo potrdili načrt izvedbe notranjih evalvacij
naslednjih študijskih programov Univerze v Mariboru v letu 2021.

KOK-FOV-20: Člani KOK FOV potrdijo anketo o Zadovoljstvu zaposlenih na FOV za študijsko leto
2019/20.
Ad 4 Špela Odlazek Kološa poda kratko poročilo o pripombah, ki smo jih dobili na notranjo

samoevalvacijo in postopkih, ki bodo sledili.

Razno: /

Seja je bila zaključena ob 10:30 uri.
Naslednja seja KOK FOV in vodstvo bo predvidoma v oktobru 2020.

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