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Zapisnik 1. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM
v studijskem letu 2013/2014 z dne 9. 10. 2013

1. seja Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM v studijskem letu 2013/2014 je
potekala v prostoru 2.18/FF. Zacela se je ob 13.00 in koncala ob 14.30.
Prisotni: red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik, red. prof. dr. Mateja Psunder, red.
prof. dr. Karin Bakracevic Vukman, izr. prof. dr. Marjan Krasna, studentki Martina
Ivan usa in Nika Grdadolnik, ga. Tjasa Mohar.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2. Porocilo z 10. seje KOK UM z dne 7. 6. 2013.
3. Porocilo z 11. seje KOK UM z dne 3. 10. 2013.
4. Nacrt dela KOK FF v stud. letu 2013/2014.
5. Priprava na obisk evalvatorjev UM.
6. Pricetek priprav za samoevalvacijsko porocilo.
7. Razno.

Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je prisotne pozdravila in
prosila studentki, novi Clanici KOK FF, da se predstavita. Nato je predlagala
razsiritev dnevnega reda seje s tocko 4. Nacrt dela KOK FF, s cimer so se Clani
strinjali.
K 1. tocki
Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je skupaj s Clani komisije
na kratko pregledala zapisnik 5. redne seje KOK FF UM v studijskem letu
2012/2013. Na zapisnik ni bilo pripomb. Komisija je soglasno sprejela naslednji
sklep:
Sklep 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti potrdi zapisnik 5. redne seje KOK FF
v studijskem letu 2012/2013.

K 2. tocki
lzr. prof. dr. Marjan Krasna je porocal o seji KOK UM, ki se je je udelezil dne 7. 6.
2013. Med drugim je povedal, da je prorektorica za kakovost in razvoj doc. dr.
Lucka Lorber na seji predstavila porocilo skupine strokovnjakov, ki jih je imenoval
NAKVIS ob reakreditaciji UM, in porocilo ekspertov mednarodne EUA evalvacije UM,
ki sta bili v studijskem letu 2012/2013. Kat problematicno na UM so evalvatorji
izpostavili preveliko stevilo studijskih programov in neustrezno sorazmerje
profesorjev in studentov. lzr. prof. dr. Marjan Krasna je povedal tudi, da so v
pripravi Strategije UM 2013-2020 in da je velik poudarek na interdisciplinarnosti
studijskih programov in internacionalizaciji.

Sklep 2:
Ciani KOK FF se seznanijo s porocilom s seje KOK UM z dne 7. 6. 2013.

K 3. tocki
Predsednica KOK FF je porocala o 11. seji KOK UM z dne 3. 10. 2013. Povedala je,
da je prorektorica clane KOK UM seznanila, da je NAKVIS podaljsal akreditacijo
Univerze v Mariboru, in Clanom KOK FF na kratko predstavila povzetek porocila
reakreditacijske komisije UM. Predsednica KOK FF je se povedala, da so vsi Clani
komisij za kakovost Clanic vabljeni k oblikovanju strateskih ciljev razvoja UM, ki
bodo potrjeni na posvetu o Strategijah UM za obdobje 2013-2020 dne 5. 11. 2013.
Clane komisije je tudi seznanila, da bo v stud. letu 2013/2014 potekal drugi krog
delovnih obiskov vodstva UM pri njenih Clanicah. Obisk na Filozofski fakulteti ni
predviden za zimski semester 2013/2014. Na kratko je se porocala o aktivnostih
meduniverzitetne delovne skupine Rektorske konference R Slovenije za podrocje
razvoja kakovosti na slovenskih univerzah. Na seji KOK UM je bil predstavljeno tudi
porocilo 0 delu komisije v 2012/2013 in nacrt dela za leta 2013/2014 ter terminski
plan sej v 2013/2014.
Sklep 3:
Ciani KOK FF se seznanijo s porocilom s seje KOK UM z dne 3. 10. 2013.

K 4. tocki:
Predsednica KOK FF je predstavila predlog nacrta dela KOK FF za stud. leta
2013/2014, ki izhaja iz nacrta dela KOK UM.
Sklep 4:
Ciani KOK FF sprejmejo nacrt dela KOK FF za studijsko leta 2013/2014.

K 5. tocki:
Predsednica KOK FF je Clane komisije seznanila s pripravami na obisk evalvatorjev
v sklopu notranje institucionalne evalvacije FF. Pozvala jih je, naj bodo vsi prisotni
na sestanku z evalvatorji dne 11. 10. 2013. Clane je tudi opozorila, da morajo kot
Clani KOK FF dobra poznati vizijo, poslanstvo in strategijo razvoja fakultete ter
izsledke porocila o zunanji institucionalni evalvaciji iz leta 2009.

Sklep 5:
Ciani KOK FF se seznanijo s potekom priprav na obisk notranjih evalvatorjev 10.
in11.10.2013.
K 6. tocki:
Predsednica KOK FF je Clane komisije seznanila z roki za pripravo
samoevalvacijskega porocila za leto 2012/2013. Posebnih novosti glede na lansko
porocilo ni.
Sklep 6:
Ciani KOK FF se seznanijo z roki za pripravo samoevalvacijskega porocila za leto
2012/2013.
K 7. tocki:
Pod tocko Razno ni bilo posebnih pobud.

Zapisala:
Tjasa Mohar
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