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ZAPISNIK 

 

44. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila v petek, 5.3.2021 ob 
13:15 preko MS Teams. 

Prisotnost:  

  prisotnost opravičili 

člani KOK FOV Alenka Brezavšček da  

 Matjaž Maletič da  

 Marjeta Marolt da  

 Vesna Novak da  

 Špela Odlazek Kološa da  

 Borut Werber da  

 Mia Katarina Mihalinec da  

 Vladimir Todorović da  

 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov. 
3. Samoevalvacijsko poročilo FOV UM za študijsko leto 2019/20 
4. Razno 

 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red. 

 

Ad 2  

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 43. redne seje z dne 22.2.21.  
Vsi sklepi so bili uresničeni. 
 

Ad 3 

Institucionalna samoevalvacija poteka skladno z načrtom. 

Prisotni pregledajo obstoječo verzijo poročila skupaj s prilogami in uskladijo odprta vprašanja. 
Po opravljeni razpravi prisotni sprejmejo naslednji sklep 

 

KOK-FOV-23: Člani KOK FOV potrdijo samoevalvacijsko poročilo UM FOV za študijsko leto 2019/20 
in pripadajoče priloge. Nadaljnje aktivnosti v procesu samoevalvacije bodo sledeče: 

 SE poročilo se skupaj z vsemi prilogami pošlje v obravnavo in potrditev Študentskemu 
svetu UM FOV, katerega seja je predvidena v obdobju 9.-11.3.21. 
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 SE poročilo se skupaj z vsemi prilogami pošlje v obravnavo in potrditev Senatu UM FOV, 
katerega seja je predvidena 25.3.21. 

 SE poročilo se skupaj z vsemi prilogami posreduje na UM do roka, ki je 31.3.21. 

 SE poročilo se prilagodi tako, da se prikrijejo informacije, ki so skladno z GDPR občutljive 
narave, in se objavi na spletni strani https://fov.um.si/sl/o-fakulteti/kakovost-na-fov. 

 SE poročilo se skupaj z vsemi prilogami uvrsti na dnevni red prve naslednje seje AZ UM 
FOV. Da bodo vsi zaposleni FOV UM s poročilom seznanjeni, se na to sejo povabi vse 
zaposlene. 

 

Ad 4 

Posebne razprave pod to točko ni bilo. 

Seja je bila zaključena ob  14:30 uri. 

Naslednja seja KOK FOV bo sklicana, ko bo konstituirano novo vodstvo UM FOV.   

 

 

Zapisala: 

izr. prof. dr. Alenka Brezavšček, 
predsednica KOK FOV 

 

 

 

 

Naklo, 8.3.2021  
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