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Zapisnik 2. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM
v studijskem letu 2013/2014 z dne 20. 11. 2013

2. 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
lvanusa in Nika Grdadolnik.
Opraviceno odsotna: ga. Tjasa Mohar.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje.
2. Porocilo s seje KOK UM (14. 11. 2013).
3. Porocilo o evalvaciji FF (oktober 2013).
4. lzdelava Akcijskega nacrta glede na priporocila iz porocila.
5. Sestava SP 2012/13.
6. Razno.

Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je prisotne pozdravila in
jih pohvalila za korektno opravljeno predstavitev KOK na srecanju z .evalvatorji UM,
se posebej pa pohvalila prisotnost obeh studentk, ki sta priSli na zakljucno srecanje
z evalvatorji 11. 10. 2013, namenjeno ustnemu porocanju o opazanjih po
dvodnevnem obisku na FF UM.
K 1. tocki
Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je skupaj s clani komisije
na kratko pregledala zapisnik 1. redne seje KOK FF UM v studijskem letu
2013/2014. Na zapisnik ni bilo pripomb.

Sklep 1: Kornisija za ocenjevanje kakovosti potrdi zapisnik 1. redne seje KOK FF
v studijskern letu 2013/2014.

K 2. tocki
lzr. prof. dr. Marjan Krasna se je zaradi predsednicine aktivne udelezbe na
mednarodnern znanstvenern srecanju 14. 11. 2013 udelezil 12. seje KOK UM in o
njej porocal. Med drugirn je povedal, da so rezultati Ankete o pedagoski uspesnosti
profesorjev ze dostopni in posredovani vodstvu fakultete.
Razprava o novem Zakonu o visokern solstvu naj bi potekala 26. 11. na UM, 27. 11.
pa bo obravnava tudi na AZ FF UM.
Priporoceni ukrepi komisije EUA za izboljsanje dela na UM se niso objavljeni.
Dosegljivi bodo skupaj z odzivi UM predvidoma februarja prihodnje leto.
Znano pa je porocilo evalvatorjev z NAKVIS-a ob ponovni reakreditaciji UM.
Opazene slabosti so rned drugim tudi (prestevilni) studijski programi. Obstaja
prevec akreditiranih programov, saj se vsak, ki izpolnjuje kriterije, prijavi v
akreditacijski postopek.
lzpostavil je dosezke Posveta o strategiji UM 2013-20120. K pripravi izhodiSc za
posvet so bili vabljeni tudi Clani KOK UM, med njimi tudi predsednica KOK FF.
Akcijski nacrt za podrocje kulture kakovosti tako predvideva izdelan sistem
notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, stalne
nacionalne in mednarodne evalvacije, sistern stalnega usposabljanja za sprernljanje
in zagotavljanje kakovosti zaposlenih in studentov, krepitev komisij in krepitev
akademskih vrednot in profesionalnih etik.
Senata UM je potrdil sodelovanje v projektu U-Multirank na 5. redni seji, 29. 11.
2011, skupaj s se seststo univerzarni iz Evrope in sveta. Prvi rezultati
vecdimenzionalnega rangiranja bodo objavljeni na zacetku leta 2014. Lestvica UMultirank bo najprej ornogocala prirnerjavo univerz in studijskih podrocij: poslovne
studije, strojniStvo, elektrotehnika in fizika. Seznarn podrocji se bo v prihodnjih
letih postopno siril. v letu 2014 se bodo predvidorna dodala se studijska podrocja
racunalniStvo, psihologija, sociologija/ druzbene vede in glasba.
KOK UM je Clane seznanila z drugim krogorn delovnih obiskov vodstva UM na
Clanicah. Uvodni obisk je potekal na Fakulteti za zdravstvene vede 12. septernbra
2013, 17. oktobra 2013 je sledil obisk Fakultete za turizern, letos pa sta bila
predvidena se tovrstna obiska na Fakulteti za energetiko (12. novembra) ter Pravni
fakulteti (14. novembra).
Posebna tocka je bila narnenjena pripravi sarnoevalvacijskih porocil. Kornisija za
ocenjevanje kakovosti univerze je pozvala clanice Univerze v Mariboru, da v svoja
samoevalvacijska porocila za studijsko leto 2012/2013 (skupaj z ustreznimi
komentarji) vkljucijo:
- izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje studijske dejavnosti,
- izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje knjiznicne dejavnosti,
- izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje okoljskega vpliva,
- podrobnejso analiza akcijskega nacrta iz samoevalvacijskega porocila za studijsko
leta 2011/2012,
- raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu,
- analiza studentskih anket in porocilo 0 sprejetih ukrepih,
- porocilo o sledenju strateskih ciljev.

Sklep 2:
lzr. prof. dr. Marjan Krasna je prisotne seznanil z izcrpnim porocilom s seje KOK
UMzdne 14.11. 2013.
Sklep 3:
KOK FF bo na svojo naslednjo sejo povabila de kana dr. Marka Jesenska, da
predstavi porocilo, kako namerava FF slediti zastavljenim strateskim ciljem UM,
ki je obvezna priloga SP 2012/2013.
K 3. tocki
Predsednica KOK FF je predstavila Porocilo evalvacijske komisije na podlagi
dvodnevnega obiska na FF (10. in 11. 10. 2013).. Deli skeniranega porocila so bili
posredovani tudi kot priloga k vabilu na sestanek. Clani KOK so bili mnenja, da so
evalvatorji opazili dobra delovanje komisije. Zato je predsednica posebej
izpostavila le opazene pomanjkljivosti evalvatorjev, npr. da poslanstvo in vizija na
spletu in v SP nista identicni, posledicno zato, ker sta se spreminjali, ne da bi bili
sprejeti in potrjeni na ustreznih organih. Naslednja omenjena pomanjkljivost
(studentska anketa nima ucinka, ne prinasa izboljsav, ni obravnavana na dovolj
ravneh) se po soglasnem odzivu Ctanov KOK ne nanasa na delo komisije, temvec
vodstva FF. Ugotovitev evalavatorjev, da se leta 2009 ni izdelal akcijski ·nacrt po
zunanji evalvaciji, so Ctani KOK zavrnili z argumentom, da so KOK prevzeli z letom
2010, zato za stare grehe niso dolzni odgovarjati. lz spletne dokumentacije,
objavljene na spletni strani Kakovost, je jasno razvidno, naloga katerega sestava
komisije je to bila. Med pomanjkljivostmi, ki so jih zaznali evalvatorji, je tudi ta,
da zadnje Samoevalvacijsko porocilo 2011 /2012 ni bilo predstavljeno akademskemu
zboru in SS. Clani KOK na dnevni red sej akademskega zbora nimajo vpliva oz. mora
tako tocko predlagati dekan, zato se jim zdi ocitek neutemeljen.
Pripombe zoper porocilo se lahko vlozijo do 7. 12. 2013, clani KOK so se na podlagi
diskusije soglasno odlocili, da jih oblikujejo, zlasti k tocki 6 Zagotavljanje
kakovosti. lzr. prof. dr. Marjan Krasna je v ta namen odprl spletna dokumenta
(pripombe na porocilo in priprava delnega akcijskega nacrta korektivnih ukrepov za
podrocje kakovosti), v katerega so vsi clani aktivno vpisovali svoja opazanja,
predsednica KOK red. prof. dr. Irena Stramljic pa je zadolzena, da besedilo uredi in
ga posreduje vsem clanom KOK in vodstvu za kolegij dekana 25. 11. 2013.
Predsednica KOK je clane seznanila, da bo akcijski nacrt prilozen
samoevalvacijskemu porocilu, ki ga bomo oddali 16. 1. 2014. Do 9. 1. 2014 mora
KOK samoevalvacijsko porocilo oddati v tajnistvo skupaj s sklepom, ki dokazuje
obravnavo le-tega na redni seji. Datum seje bo najverjetneje se istega dne 9. 1.
2014.
Sklep 4:
Ciani KOK FF se seznanijo s poroci Iom o evalvaciji FF UM, izvedeni oktobra
2013, in se zavezejo k aktivnemu sooblikovanju pripomb na porocilo in k
pripravi akcijskega nacrta za 6. podrocje presoje Zagotavljanje kakovosti.
Sklep 5:
Predsednica KOK prosi vodstvo za porocilo evalvatorjev UM v formatu pdf, saj
ga je komisija dolzna objaviti na svoji spletni strani.

Sklep 6:
Predsednica KOK zaprosi vodstvo fakultete za rezultate ankete o pedagoski
uspesnosti, da se podatki vnesejo v samoevalacijsko porocilo.

K 4. tocki:
Predsednica KOK FF je Clane seznanila, da je za kolegij dekana 11 . 11 . 2013
izdelala
in
predstavila
natisnjeno
Pripravljalno
gradivo za
sestavo
samoevalacijskega porocila 2012/2013 in ga nato se isti dan, 11. 11. 2013, prek eposte razposlala dekanu, tajnici, prodekanom, predstojnikom, studentu prodekanu
in strokovnim sodelavcem.
Sklep 7:
Clani KOK FF se seznanijo s potekom priprav na samoevalvacijsko porocilo.

K 5. tocki:
Predsednica KOK FF je Clane komisije seznanila s pomembnimi datumi.
Gradivo za porocilo se zbira od 15. 11. do 29. 11. 2013 in se poslje na naslov
predsednice KOK z izjemo gradiv, ki jih pripravijo predstojniki oddelkov, kar je
prevzel izr. prof. dr. Marjan Krasna.
V tednu od 18. 11. 2013 do 27. 11. 2013 je odprta spletna anketa o zadovoljstvu
zaposlenih. lnterpretacijo pripravijo red. prof. dr. Karin Vukman Bakracevic, red.
l?rof. dr. Mateja Psunder, izr. prof. dr. Marjan Krasna.
Studentki Nika Grdadolnik in Mateja lvanusa sta zadolzeni za pridobivanje podatkov
o delu studentov in pri tern sodelujeta s studentom prodekanom Tomazem
Praprotnikom.

Sklep 8:
Clani KOK FF se seznanijo z zadolzitvami pri pripravi samoevalvacijskega
porocila, in jih prevzamejo.
K 6. tocki:
Pod tocko Razno ni bilo posebnih pobud.
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