Red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik,
predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti

Senat FF
43. redna seja 20. 11. 2014
Spoštovano vodstvo, spoštovani senatorji,
ob zaključku mandata ob priloženem gradivu podajam kratko
Poročilo o 4-letnem mandatu KOK FF
1. SESTAVA
Komisija je svoj mandat nastopila 24. 11. 2010 v sestavi:
dr. Karin Bakračevič Vukman, članica
dr. Mateja Pšunder, članica
dr. Marjan Krašna, podpredsednik
dr. Irena Stramljič Breznik, predsednica
Tjaša Mohar iz vrst strokovnih sodelavcev in 2 članici iz vrst študentov.
Poudariti velja, da je komisija ostala ves čas v isti sestavi, z izjemo ge.Tjaše
Mohar, ki je letos junija odšla na porodniško in jo je zamenjala ga. Jasna
Vauhnik. Izmed študentov pa so se v skladu z enoletnim oz. možnim
ponovljenim mandatom v naši komisiji zvrstile naslednje študentke: Ana
Perovič, Tadeja Premrov, Mateja Praprotnik, Aleksandra Verbošt, Martina
Ivanuša, Nika Grdadolnik in Nikita Holc, ki so bile vseskozi izjemno dejavne pri
delu komisije. Stalnost komisije in dejavnost vseh članov je bila kot pohvale
vredno dejstvo opaženo pri mnogih evalvacijskih komisijah, ki so se zvrstile na
FF.
2. PODEDOVANO STANJE
Komisija je podedovala od svoje predhodnice, ki je delovala v mandatnem
obdobja 2006–2010:
zapisnike 4 rednih in 4 izrednih sej ter poročilo o zunanji evalvaciji FF iz leta
2009 brez nato potrebnega izdelanega Akcijskega načrta izboljšav.
3. DEJAVNOSTI
 Izdelali smo 4 samoevalvacijska poročila, s posebnim poudarkom, da je
bil za SP 2010/11 ustaljeni vzorec neuporaben in ga je komisija morala
preurediti v skladu z Merili NAKVIS-a.
 V štiriletnem obdobju smo imeli skupno 21 rednih sej in 1 izredno.

 Predstavnik KOK FF ima v svojem mandatu 100-odstotno udeležbo na
vseh seja KOK UM in na vseh izobraževanjih, ki jih je KOK UM
organizirala najmanj 1-krat letno.
 Komisija je redno in hitro spletno objavljala svoje zapisnike.
 KOK FF je sodelovala:
 pri vseh vabljenih aktivnostih na KOK UM (npr. sestava vprašalnika o
zadovoljstvu zaposlenih, priprava na posvet Strategije UM 2013–2020);
 na dveh konferencah o kakovosti v Ljubljani in Zagrebu;
 pri izvedbi notranje institucionlne evalvacije PEF.
 Na svojih sestankih gostila tutorje učitelje, tutorje študente, prorektorico
za kakovost dr. Lučko Lorber, vodstvo FF, vodjo referata in avtorico
primerjalne študije o kakovosti UM v primerjavi z UL, graško in
insbruško univerzo (predstavitev je dostopna na spletni strani Kakovost
pri zapisniku 1. seje v letu 2014/15).
 Komisija se je udeleževala aktivnosti, ki so jih pripravili študenti.
 Poročala na sejah Senata FF.
 Poročala na sejah AZ.
 Predsednica se je po potrebi udeleževala kolegija dekana in kolegija
predstojnikov, zlasti ob zagonu priprav na samoevalvacijska poročila;
 z vodstvom sodelovala pri pripravi vsakoletnega akcijskega načrta FF.
 Komisija je sodelovala pri delovnem srečanju vodstva UM na FF (2011)
in 4 OBISKIH evalvacijskih komisij v letu 2013, in sicer v razgovoru z:
1. evalavatorji EUA, ki so evalvirali UM;
2. evalavtorji NAKVIS-a, ki so evalvirali UM;
3. s Komisijo za pregled in delovanje FF in
4. z evalvatorji ponovne ali spremljevalne notranje evalavcije FF
oktobra 2013.
4. SAMOINICIATIVNOST
Komisija je:
 pregledno uredila in sproti aktualizirala spletno stran KAKOVOST;
 prepoznavala šibkejše točke in na AZ v okviru predstavitve SP nanje tudi
opozarjala;
 in v letu 2013 organizirala delovno srečanje s predstavnico NAKVIS-a,
prorektorico za kakovost in predsednikom komisije za kakovost UM kot
simulacijo reakreditacijskega obiska evalvatorjev.

5. KAJ TOREJ KOMISIJA ZAPUŠČA?
Zapuščamo:
 izjemno visoke standarde aktivnega delovanja komisije za kakovost;
 zelo dobro organizacijo delovanja;
 in zelo dobro formalno urejenost na področju dokumentacije in njene
spletne dostopnosti.
6. IN KAKŠNI SO IZZIVI ZA KOMISIJO V NOVEM MANDATU?
Komisija se bo morala truditi z uzaveščanjem kakovosti na slehernem koraku
fakultetnega delovanja in delovanja vsakega izmed nas ter vodstvo spodbujati k
udejanjanju le-te.
In kot zelo resnično se bo kmalu pokazalo, da tudi naš formalni koncept
samoevalvacijskih poročil ne bo večen. Na UM se namreč pripravljajo enotni
kazalniki kakovosti in doslej sta izoblikovana že dva, tj. Kazalnik kakovosti UM
za spremljanje izobraževalne dejavnosti in Kazalnik kakovosti UM za
spremljanje znanstvenoraziskovalne uspešnosti.
Ta dva in vsi naslednji, ki so v nastajanju, so praktične smernice novih poglavij
v samoevalvacijskih poročilih, po katerih se bo vrednotila uspešnost posamezne
članice na univerzi.
S predstavljenim poročilom, ki so mu priložene datirane aktivnostih v preteklem
štiriletnem mandatu, se kot predsednica v imenu vseh članov komisije vam,
spoštovani senatorji, zahvaljujem za pozornost; vsem strokovnim delavcem in
vsem tistim, ki so z odgovornim delom soprispevali, da smo vestno predstavili
vse dobro in kritično opozorili tudi na morebitne slabosti naše fakultete, pa se
iskreno zahvaljujem za vloženo delo.

