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Z A P I S N I K 

 
2. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FOV in vodstva FOV,  

11.1.2016 ob 14.35 uri v sejni sobi, FOV, Kidričeva cesta 55 a, Kranj. 
 

Prisotni: red. prof. dr. Marko Ferjan, red. prof. dr. Eva Jereb, doc. dr. Mirjana Kljajič Borštnar, izred. prof. dr. 
Andreja Pucihar, doc. dr. Borut Werber, doc. dr. Vesna Novak, doc. dr. Damjan Maletič, doc. dr. Anja Žnidaršič, Urša 
Bižič, Špela Odlazek, Tilen Markun, Blaž Sašek 

Opravičili:  doc. dr. Alenka Brezavšček  

Dodatno vabljeni: / 
 

DNEVNI  RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršenih sklepov 
3. Obravnava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/15 
4. Razno 

 

Vodstvo FOV in člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FOV (KOK) so se sestali dne 11. januarja 2016 ob 14.35 
uri v sejni sobi Fakultete za organizacijske vede. 
 
Ad 1 
Vodstvo FOV in člani KOK FOV potrdijo predlagani dnevni red.  
 
Ad 2 
Vodstvo FOV in člani KOK FOV potrdijo zapisnik 1. Konstitutivna seja z dne 25. 11. 15. 

Zapisnik se objavi na spletni strani http://www.fov.uni-mb.si/O-Fakulteti/Kakovost-na-FOV. 

V zvezi s sklepi, sprejetimi na 1. konstitutivni seji, so bile podane naslednje ugotovitve:  
Sklep št. KOK-VOD 45, se realizira v okviru 2. seje pod točko Ad3.  
Glede realizacije sklepov št. KOK-VOD 46, KOK-VOD 47, KOK-VOD 48, KOK-VOD 49, se bodo podale ugotovitve na 
naslednji 3. seji.  
 
Ad 3 
Predsednik KOK FOV poroča vodstvu o poteku priprave samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/15 (v 
nadaljevanju SE poročilo), v katerega so vključeni vsi zaposleni FOV. SE poročilo je sestavljeno po točkah/poglavjih, 
kot so s strani NAKVIS-a zapisana v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov (Merila veljavna od 6.6.2014). 
SE poročilo je bilo poslano v pregled vsem katedram in vodjem strokovnih služb.  
V nadaljevanju se v SE poročilu pregledajo: 
 
- preglednice »Analiza skladnosti z določili Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov«, 
kjer se po posameznih področjih poda groba ocena stanja skladnosti z določili Meril.  
Glede na podane ocene v SE poročilu 2013/14, se sedaj že lahko vidi ali smo pri posameznih določilih meril 
napredovali, ostali na istem ali nazadovali.   

 Pri merilu, ki je del poglavja SE poročila VPETOST V OKOLJE »3. Visokošolski zavod spremlja učne izide in 
pridobljene kompetence, da bi študentom oziroma diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega 
izobraževanja omogočil tudi vključevanje v družbene procese in javno življenje.«, dekan izpostavi, da je 
potrebno v tej smeri narediti nove korake. Na področju merjenja pridobljenih kompetenc študentov oz. 
diplomantov je bolj šibka tako FOV kot celotna UM. Meni, da je ena izmed prioritetnih nalog FOV, narediti 
merila, po katerih bomo lahko merili/ocenjevali kompetence študentov oz. diplomantov. Predlaga, da se v 
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akcijski načrt ukrepov za izboljševanje kakovosti za študijsko leto 2015/16 zapiše pridobitev zunanjega 
strokovnjaka za pomoč pri pristopu merjenja kompetenc študentov oz. diplomantov.  

 Pri merilu, ki je del poglavja SE poročila DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »1. Visokošolski zavod ima 
javno objavljena poslanstvo in strategijo svojega delovanja oziroma razvoja, iz katere so jasno razvidni 
izobraževalni, znanstveni, raziskovalni oziroma umetniški in strokovnimi cilji. Strategijo posodablja na 
podlagi samoevalvacijskih izsledkov.«, dekan pove, da je FOV imela strategijo svojega delovanja. Strategija 
je bila objavljena na spletnih straneh FOV. S spremembo vodstva UM, se je spremenila tudi strategija UM in 
prav zato bo potrebno strategijo FOV prilagoditi novi strategiji UM. Predlaga, da se v akcijski načrt ukrepov 
za izboljševanje kakovosti za študijsko leto 2015/16 zapiše prilagoditev strategije FOV novi strategiji UM; 

 
- II. del SE poročila -  IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST, kjer so po posameznih študijskih programih ter na koncu 
tudi skupni podatki za FOV  naslednje preglednice Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega / izrednega študija, 
Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v %), Struktura študentov 1. letnika glede na 
način zaključka srednje šole (v %), Struktura študentov po spolu (v %), Analiza napredovanja rednih študentov (v %), 
Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih, Uspešnost na izpitih, Povprečna ocena izpitov rednega in 
izrednega študija; 
 
- Kazalniki spremljanja okoljskega vpliva po EMAS: 
 
- Poročilo o realizaciji strateških ciljev FOV za obdobje 2013-2016 . 
 
 
Po končanem pregledu SE poročila za študijsko leto 2014/15, je bil sprejet sklep: 
 
• KOK –VOD 50: 
Vsebina SE poročila za študijsko leto 2014/15 je po vseh dopolnitvah sedaj dokončna. SE poročilo bo poslano v 
obravnavo in potrditev naslednjim organom FOV in UM: 
- 21. januarja 2016 Senatu FOV (redna seja), 
- strokovnim službam Univerze v Mariboru (takoj po potrditvi na Senatu FOV). 
Po oddaji SE poročila, pristopiti k pripravi akcijskega načrta ukrepov za izboljševanje kakovosti za študijsko leto 
2015/16. Pripravi ga vodstvo FOV skladno z NAKVIS Merili za ponovno akreditacijo študijskih programov. Na naslednji 
planirani skupni seji vodstva in KOK FOV, planirani v marcu 2016, se navedeni akcijski načrt skupaj pregleda/dopolni. 
 
 
Ad 4 
V nadaljevanju se pod točko »Razno« obravnava rezultate študentske ankete za pedagoške delavce.  
Dekan pove, da razgovori z najslabše ocenjenimi pedagoškimi delavci za enkrat še niso bili realizirani. Realizirani 
bodo, pri razgovorih pa bo sodeloval tudi prodekan za študentska vprašanja. Dobro ocenjenim pedagoškim delavcem 
bo poslal pohvalo preko e-pošte.   
 
Seja je bila zaključena 15.50 uri. 

 

Naslednja, 3. seja KOK in vodstva fakultete bo predvidoma v drugi polovici meseca marca 2016. 

 

V Kranju, 1. 2. 2016 

 

Zapisala:      Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti senata FOV: 

Špela Odlazek      doc. dr. Borut Werber 

 

 

 

 

 

       Dekan FOV:  

red. prof. dr. Marko Ferjan 

 


