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ZAPISNIK 

 

45. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 3.5.2021 ob 12:00 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 ne  

 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje 
2. Poročilo iz seje KOKU, 8.4.21. 
3. Spremljanje realizacije akcijskega načrta za 2021 
4. Predlogi za izboljšanje postopkov samoevalvacije 
5. Anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu 
6. Razno 

 

Ad 1 

Člani KOK FOV potrdijo dnevni red.  

Člani KOK FOV potrdijo zapisnik 44. redne seje z dne 5.3.21. Vsi sklepi so bili uresničeni. 
Zapisnik se objavi na spletni strani. 

 

Ad 2 

A. Brezavšček poda informacije iz zadnje seje KOKU z dne 8.4.21. 
 

Ad 3 

Na podlagi opravljene razprave prisotni sprejmejo naslednje sklepe: 

KOK-FOV-24:  
KOK FOV se zavzema za poenotenje vodenja akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje kakovosti 
kakor tudi spremljanja njegove realizacije na nivoju UM. V ta namen predlagamo nakup licence 
za kako od namenskih programskih rešitev (npr. aplikacija DNA razvijalca NETS, 
https://www.nets.si/dna/). A. Brezavšček to pobudo posreduje na KOKU. 

https://www.nets.si/dna/
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KOK-FOV-25:  
Pristopi se k oblikovanju namenskega internega dokumentnega sistema na SharePoint–u. B. Werber 
prouči možnosti pri Branetu Šmitku, ki bi pomagal pri sami vzpostavitvi in tehnični administraciji. 
Ko bo sistem vzpostavljen, prevzamejo vsebinsko administracijo člani KOK, pri čemer si delo 
razdelijo po poglavjih. 

 
KOK-FOV-26:  
Točka »Pregled realizacije akcijskega načrta« postane stalna točka rednih sej KOK FOV. Skladno s 
tem bodo člani sistematično poročali o obstoječem stanju na posameznih področjih. 

 

Ad 4 

Na podlagi opravljene razprave prisotni sprejmejo naslednja sklepa: 

KOK-FOV-27:  
Anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu bo izvedena do konca meseca junija 21. Za izvedbo te 
aktivnosti sta zadolženi M. Marolt in A. Brezavšček. 

 

KOK-FOV-28:  
A. Brezavšček posreduje pobudo za prenovo anketnega vprašalnika za spremljanje zadovoljstva na 
delovnem mestu na KOKU. 

 

Ad 5 

Na podlagi opravljene razprave prisotni sprejmejo naslednji sklep: 

KOK-FOV-29:  
A. Brezavšček posreduje KOKU naslednje predloge za izboljšanje postopkov samoevalvacije: 

 Poenotenje vodenja akcijskega načrta korektivnih ukrepov in spremljanje njegove 
realizacije za vse članice UM. Proučiti možnost uporabe kake od namenskih programskih 
rešitev (npr. aplikacija DNA razvijalca NETS, https://www.nets.si/dna/). 

 Opozarjamo na težave pri pridobivanju in usklajevanju podatkov o kazalnikih raziskovalne 
dejavnosti.  

V poglavju 1.4. SEP je v navodilu navedeno: »Predstavite število znanstvenih del[1] (iz 
sistema Sicris) ter število citatov in čistih citatov (Sicris/WoS ali Sicris/Scopus). Podatke 
pridobite iz aplikacije za spremljanje Kazalnikov kakovosti na področju raziskovalne, 
razvojne in umetniške dejavnosti Univerze v Mariboru.]«  
Težava nastopi, ker so dostopne pravice naših kontaktnih oseb, ki do te aplikacije lahko 
dostopajo, do tistega dela aplikacije, v katerem se nahajajo podatki citiranosti, omejene, 
zato podatkov o citiranosti preko omenjene aplikacije ne moremo pridobiti.  
Pomagali smo si s podatki, ki smo jih samo pridobili neposredno iz baze SICRIS. 

 Predlagamo, da se tekst v samoevalvacijskem poročilu, ki je skozi leta razmeroma 
»stabilen« (npr. organizacijska shema, opisi prostorov, …) loči od podatkov, ki se beležijo 
po letih in kot taki tudi spremljajo ter analizirajo. Namreč, ko evalvator vzame v roke 
samevalvacijski poročili za dve zaporedni leti, lahko (neupravičeno) dobi napačen vtis, da 
sta dokumenta v veliki meri »copy-paste« drug drugega. 

 Anketni vprašalnik za spremljanje zadovoljstva na delovnem metu bi veljalo sistematično 
in celovito prenoviti. Predlagamo, da se v ta namen uporabi kaka izmed na tem področju 

https://www.nets.si/dna/
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uveljavljenih metodologij, kar bi nudilo dodatne priložnosti pri interpretaciji rezultatov in 
načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti.   

 

Ad 6 

Na podlagi opravljene razprave prisotni sprejmejo naslednji sklep: 

KOK-FOV-29:  
A. Brezavšček poda vodstvu FOV pobudo, da se uvedejo sistematični sestanki KOK in 
predstavnikov vodstva fakultete na kvartalni ravni študijskega leta. 

 

B. Werber je prisotnim delil svoje izkušnje iz zadnjih opravljenih evalvacij, v katerih se 
sodeloval kot ocenjevalec. 

Prisotni se seznanijo z aktivnostmi v zvezi z prihajajočimi evalvacijami, v katere je fakulteta 
vpeta (reakreditacija UM, notranja evalvacija FOV. 

 

Seja je bila zaključena ob  13:34 uri. 

Naslednja seja KOK FOV bo predvidoma v prvi polovici junija 2021.   

 

 

Zapisala: 

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

 

 

 

 

Naklo, 3.5.2021  


