Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj, Slovenija

Zapisnik 23. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV, ki je bila 10.11.2015 ob 13.15 uri v kabinetu
803, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj.
Prisotni: doc. dr. Alenka Brezavšček, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Anja Žnidaršič, doc. dr. Borut Werber, Špela
Odlazek, dr. Damjan Maletič, Blaž Sašek
Opravičili: /
Dodatno vabljeni: /
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne, 8.9.2015.
Poročilo iz 1.seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru z dne, 8.10.2015
Poročilo iz Nacionalne konference o visokem šolstvu – 4.11.2015
Plan dela za obdobje 1.10.15-30.9.15
Izvedba samoevalvacije za študijsko leto 2014/2015
Razno

Ad 1
Člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red.
Ad 2
Člani KOK FOV potrdijo zapisnik prejšnje seje z dne 8.9.2015.
Zapisnik se objavi na spletni strani http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV.
Ad 3
Predsednik KOK FOV poroča o dogodkih iz 1.seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru z dne,
8.10.2015. Ker je bila seja konstitutivna so se najprej vsi med seboj predstavili. Ker je predsednik KOK FOV omenil
izvedbo prve ocene po modelu odličnosti EFQM na FOV, je bil sprejet sklep KOK UM, da slednji vsem pošlje krajše
opise o EFQM modelu odličnosti.
Sklep:
KOK-FOV-1 Članom KOK se posredujejo ista gradiva o modelu odličnosti EFQM kot so se članom KOK UM.
Seja KOKU je imela 11 točk dnevnega reda. Predsednik KOK je povzel poudarke za vsako točko.

Ad 4
Predsednik KOK FOV poroča o dogodkih na Nacionalni konferenci o visokem šolstvu – 4.11.2015. poudarek je bil na
medkulturne sodelovanju in upoštevanju medkulturnih razlik med študenti.
Ad 5
KOK-FOV-2 V študijskem letu 2015/16 se izvedejo vse aktivnosti, ki so se izvedle v preteklem letu.
KOK-FOV-2 Sestanki KOK bodo predvidoma vsaka dva meseca ali po potrebi.
KOK-FOV-3 Sestanki KOK in vodstvo FOV bodo predvidoma vsaka dva meseca ali po potrebi. Predsednik KOK z
tajnico FOV rezervira termine za celo leto.
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A Brezavšček izpostavi problem neizvajanja ankete v Moodlo - Anketa o kakovosti pedagoškega procesa. Člani KOK so
razpravljali na to temo. Predlaga se, da se ponovno pozove izvajalce naj ankete dosledno omogočajo na koncu predavanj
in pozovejo študente, da anketo izpolnijo.

Ad 6
Predsednik in člani KOK so na kratko opisali pravno podlago in način izvedbe samoevalvacije kot pomoč predstavniku
študentov Blažu Sašku, da bo lažje opravil svoj del naloge.
Samoevalvacije za študijsko leto 2014/2015 se izvede na naslednji način:








Brezavšček, Žnidaršič: kadri, materialni pogoji, knjižnica, analiza študentske ankete
Š. Odlazek: preglednice - študijski programi
V. Novak: delovanje visokošolskega zavoda, preglednica okoljski vplivi
D. Maletič: vpetost v okolje, zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti
B. Sašek: študenti
B. Werber: analiza področij delovanja, povezano s posameznim študijskim programom, podrobnejša analiza
akcijskega načrta
B. Werber: končno oblikovanje poročila

Š. Odlazek je podala vprašanje ali bodo letos s strani UM poslane izpolnjene tabele za izobraževalno dejavnost.
Predsednik KOK je posredoval odgovor KOKU, kjer obveščajo, da bodo tabele poslane v drugi polovici novembra
2015.
V. Novak poda vprašanje ali se skladnost ocenjuje v procentih ali s kvadratki kot lansko leto. Predsednik KOK
odgovori, da enako kot lansko leto.
KOK-FOV-4 Predsednik KOK pošlje članom zadnja Merila Nakvis, lansko samoevalvacijsko poročilo in lanski
akcijski načrt, navodila za saoevalvacijo in ostale dokumente prejete s strani KOKU.
KOK-FOV-5 Za pomoč pri samoevalvaciji Š. Odlazek pošlje dva obrazca NAKVIS-a za akreditacijo študijskih
programov in sicer:
- ponovna akreditacija štud. programa 3. stopnje OM IS (celotni obrazec);
- prva akreditacija štud. programa VS 1. stopnje MvŠ (le del obrazca, ki zajema podatke o celotnem zavodu).
KOK-FOV-6 Člani KOK vsak za svoje področje oddajo poročila do 11.12.2015.
KOK-FOV-7 V začetku januarja pred 15.1.2016 se skliče sestanek KOK in KOK z vodstvom FOV. Predvidoma je
Senat FOV planiran za 13.1.2016.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.
Naslednja, 24. seja KOK FOV bo predvidoma 11.1. 2016 ob 13.15 uri.
V Kranju, 10. 11. 2015
Zapisal:

Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV:
doc. dr. Borut Werber
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