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Maribor, 4. 11. 2015
Zapisnik 6. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM
z dne 4. 11. 2015
6. seja Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM je potekala v predavalnici 2.16/FF. Začela se je ob
11.00 in končala ob 12.05.
Prisotni: izr. prof. dr. Marjan Krašna, doc. dr. Igor Žiberna, doc. dr. Brigita Kacjan, doc. dr. Jernej
Kovač, študentka Nika Grdadolnik, študent Mitja Cigan, Jasna Žolnir.
Dnevni red:
Kaj moramo urediti:
1.) Potrditev zapisnika 5. seje KOK FF.
2.) Izdelava samoevalvacijskega poročila Filozofske fakultete UM 2014/2015.
3.) Razno.
K 1. točki
Komisija za kakovost FF UM je zapisnik 5. redne seje z dne 9. 3. 2015 in sprejela sklep:
Sklep 1:
Komisija za ocenjevanje kakovosti Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru potrdi Zapisnik 5.
redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM z dne 9. 3. 2015.
K 2. točki
Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM so po krajši razpravi in pregledu možnih datumov
priprave sklenili, da bo rok za pripravo končne verzije Samoevalvacijskega poročila FF UM
2014/2015 10. 1. 2016, ko bo potrjevano tudi na seji Senata FF UM.
Člani komisije so pregledali točke, ki so jih prejele članice UM s strani mag Mihe Pauka, strokovnega
sodelavca Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru, kot predlog za vključitev v
samoevalvacijska poročila:
1. Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze pozove članice Univerze v Mariboru, da izdelajo in
ji do 15. januarja 2016 v elektronski obliki posredujejo svoja samoevalvacijska poročila za
študijsko leto 2014/2015, pri čemer naj upoštevajo Merila za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
2. Samoevalvacijska poročila za študijsko leto 2014/2015 izdelajo tudi Univerzitetna knjižnica
Maribor, Študentski domovi Maribor ter Rektorat Univerze v Mariboru.
3. Samoevalvacijska poročila morajo predhodno obravnavati in potrditi tudi ustrezni organi
članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Člani komisije so se strinjali, da je Samoevalvacijsko poročilo FF UM 2014/2015 potrebo potrditi na
seji Senata, ki bo 10. 1. 2016, do takrat, ga mora potrditi tudi Komisije za kakovost Senata Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru.
Članice Univerze v Mariboru naj pri izvedbi samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/2015
lahko vključijo tudi katerega od tujih profesorjev, raziskovalcev in študentov.
Komisija je predlagala, da kot sodelovanje tujih profesorjev upoštevamo vse tuje profesorje po
oddelkih in lektorje, ki so pri nas na izmenjavi.
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze poziva članice in druge članice Univerze v Mariboru, da v
svoja samoevalvacijska poročila za študijsko leto 2014/2015 (skupaj z ustreznimi komentarji) vključijo:
v strokovnih službah Rektorata Univerze v Mariboru pripravljene enotne preglednice s kazalniki
kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti, ki jih je potrdil Senat Univerze v Mariboru na 33.
redni seji 8. julija 2014 (fakultete bodo rezultate dobile v novembru 2015),
Preglednice bomo posredovali Študentskemu svetu FF UM, ki bo na podlagi teh razpredelnic
pripravil analizo.
V strokovnih službah Rektorata Univerze v Mariboru so pripravljene enotne preglednice s kazalniki
kakovosti za spremljanje kakovosti znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti, ki jih je potrdil
Senat Univerze v Mariboru na 35. redni seji 21. oktobra 2014 (fakultete bodo rezultate dobile v
novembru 2015).
Izpolniti je potrebno tudi enotne preglednice za vrednotenje knjižnične dejavnosti.
Preglednice bomo posredovali vodji knjižnice Mojci Garantini, ki bo pripravila podatke za
fakultetno knjižnico.
izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje okoljskega vpliva.
To je tako ali tako sestavni del vsakoletnega poročila, tudi letos bo vključeno v samoevalvacijsko
poročilo FF.
primerjavo izbranih kazalnikov s podatki tujih univerz, ki so dostopni v mednarodnih sistemih
razvrščanja in ocenjevanja univerz (U-Multirank, TIMES, Webometric …),
Člani komisije so pregledali podatke na navedenih spletnih straneh in ugotovili, da lahko te
podatke pripravi samo univerza, saj so na spletnih straneh primerjane univerze in ne posamezne
fakultete.
Potrebno je pripraviti analizo področij delovanja visokošolskega zavoda v povezavi s posameznim
študijskim programom in podrobnejšo analizo akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za
študijsko leto 2013/2014.
Predsednik komisije je poudaril, da bi predstavniki komisije naj aktivno sodelovali pri pripravi
akcijskega načrta, vendar niso del vodstva in le to ne morejo. Predlog akcijskega načrta je
pripravljen in čaka na potrditev pri vodstvu fakultete. Ker brez akcijskega načrta ni mogoče
pripraviti izvrševanja postavljenih ciljev, je komisija sprejela naslednji sklep:
Sklep 2:

Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pozivajo
vodstvo Filozofske fakultete, da do roka 19. 11. 2015 pripravi Akcijski načrt za študijsko leto
2014/2015. Zaradi priprave Samoevalvacijskega poročila Filozofske fakultete UM za študijsko leto
2014/2015 pri točki podrobnejša analiza Akcijskega načrta 2014/2015.
V samoevalvacijskem poročilu je potrebno dodati:
 Analizo uresničevanja priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu ob ponovnih akreditacijah študijskih programov,
 analizo uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta
2020,
 poročilo o sledenju strateških ciljev,
Analizo pripravijo resorni prodekani.
Predstavitev pregleda uspešnosti raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (za mentorja mladim raziskovalcem, vodjo programske skupine,
temeljnega ali večjega aplikativnega raziskovalnega projekta) po posameznih organizacijskih enotah
fakultete,
Predsednik komisije predlaga, da se gre v korak s trendom in se predstavi kaj je bilo v tem
študijskem letu bilo boljše, kot v prejšnjih.
Predstavitev raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu,
Anketo bomo izvajali od 9. do 16. 11. 2015.
Predstavitev analize študentskih anket in poročilo o sprejetih ukrepih,
Predsednik je predstavil stanje anket, pojavilo pa se je vprašanje s strani članov komisije glede
zadovoljstva študentov na praksi.
Komisija je sprejela sklep:
Sklep 3:
Predsednik Komisija za ocenjevanje kakovosti Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se
glede rezultatov in izvedbe ankete o zadovoljstvu študentov na praksi dogovori z vodjem službe za
študentske in študijske zadeve Jožetom Furmanom.
Predstavitev analize ankete o zadovoljstvu s študijem (UM je letos prvič izvajala analizo zadovoljstva
diplomantov s študijem; fakultete bodo rezultate dobile v prvi polovici novembra 2015).
Analiza se smiselno vključi v Samoevalvacijsko poročilo Filozofske fakultete UM 2014/2015.
Pod točko razno ni bilo dodatnih zadev.

Zapisala:
Jasna Žolnir

Predsednik Komisije
izr. prof. dr. Marjan Krašna

