
      Zapisnik 4. seje Komisije za kakovost 

 

Maribor, 15. februar 2013 

Prisotni: mag. Barbara Toplak Perovič, mag. Tomaž Klojčnik, Matej Grafenauer (študent). 

Člani komisije ugotovijo, da je Študentski svet v novi zasedbi imenoval svojega predstavnika 

v Komisijo za kakovost – to je Matej Grafenauer. S tem se komisija na novo konstituira. Kot 

predsednica komisije je izbrana soglasno mag. Barbara Toplak Perovič. 

Komisija se seznani z odobritvijo projekta Zagotavljanje kakovosti na visokošolskem zavodu, 

ki bo financiran s strani državnih in evropski sredstev v obdobju 2013-2015 na podlagi 

javnega razpisa. Ocenjuje, da bo projekt pozitivno vplival na zvišanje kakovosti na ECM in 

poziva vse v projekt vpletene k zavzetemu sodelovanju in upoštevanju rokov. 

V zvezi s samoevalvacijskim poročilom za študijsko leto 2011/2012 se komisija seznani z 

delnimi poročili po posameznih študijskih programih, rezultati anket mentorjev in študentov. 

Po pregledu gradiva sprejme: 

Sklep 1: 

Kot zaključna priporočila Komisija za kakovost predlaga naslednje: 

 povečanje nabora izbirnih vsebin pri študiju UVPS, 

 nadaljevanje vključevanja študentov v strokovno in raziskovalno delo, zlasti ob 

pripravah na izdelavo diplome, 

 nadaljevanje opremljanja laboratorijev z dodatnimi strokovno novodobnimi 

pripomočki in rekviziti za vaje, 

 nadaljevanje adaptacije šole,  

 preučitev možnosti za opravljanje vaj v MB za študente iz podravske regije,  

 določitev lokacije v Mariboru za opravljanje izpitov v primeru neugodnih vremenskih 

razmer,  

 organizirati dogodke za izven-študijsko druženje študentov,  

 izboljšanje računalniške in komunikacijske opremljenosti,  

 prijavljanje na regijske projekte in prijava projektov v Regionalne razvojne agencije,  

 sodelovanje študentov s prispevki na študentski konferenci s področja zdravstvenih 

ved,  

 dokončanje vključitve lastne knjižnice z nabavo tudi lastne strokovne literature, 

dostopom do strokovnih podatkovnih baz (Pub Med, ProQuest idr.) 

 večja povezanost in sodelovanje med izvajalci strokovnega programa z izboljšanim 

delovanjem kateder, 

 nadaljnja širitev vsebin e-učilnice s sodobnimi multimedijskimi učnimi gradivi in 

snemanje predavanj, 

 informacijsko usposabljanje za uporabo e-vsebin in informacijskih knjižničnih virov, 

 nadaljevati vključevanje tujih učiteljev in raziskovalcev v študijski proces ter pospešiti 

prenos njihovega strokovnega in raziskovalnega dela v študijski  proces, 



 po pridobitvi prvih diplomantov ustanovitev Alumni kluba,  

 po pridobitvi diplomantov spremljanje zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov,  

 delovanje Kariernega centra,  

 razširitev Komisije za znanstveno raziskovalno delo, 

 izboljšanje informiranosti izvajalcev programa in študentov s pomočjo spletnih 

tehnologij o novih e-gradivih, strokovnem izobraževanju, znanstvenih simpozijih, 

konferencah, 

 nadaljevanje uspešnega sistema tutorstva, 

 razvijati mentorsko mrežo in klinično usposabljanje ter prakso tudi v sosednjih 

državah (Avstrija, Madžarska, Hrvaška), 

 lastne diplomante pritegniti k nadaljnjem sodelovanju v študijskem procesu, kot 

bodoče asistente in strokovne sodelavce, 

 zaposliti mlajše strokovne kadre, strokovne sodelavce in asistente, 

 določiti eno referentko za vodjo referata,  

 nadaljevati sodelovanje z učnimi bazami pri strateških strokovnih partnerjih, kot so 

bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča in druge ustanove doma in v tujini, 

 nadaljevati z izmenjavo dobre prakse z starejšimi univerzami. 

 

Sklep 2. 

Senatu ECM se predlaga, da predstojniki ocenijo analizo študentskih in mentorskih anket in 

predlagajo morebitne korektivne ukrepe. 

Sklep 3. 

Predlaga se, da se nova samoevalvacijska poročila izdelujejo po poglavjih v skladu z Merili za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo NAKVIS.  

PREDLOG STRUKTURE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013 

 

1 DELOVANJE ZAVODA 

1.1 Poslanstvo 

1.2 Vizija 

1.3 Strategija razvoja 

1.4 Organiziranost zavoda 

1.4.1 Akti 

1.4.2 Sestava in pregled delovanja organov 

1.5 Vpetost v okolje 

 



2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

2.1 Študijski programi 

2.1.1 Socialna gerontologija 

2.1.1.1 Pregled učnih zavodov in število mentorjev 

2.1.1.2 Izobraževanje mentorjev 

2.1.1.3 Zadovoljstvo študentov s klinično prakso 

2.1.2 Zdravstvena nega 

2.1.2.1 Pregled učnih zavodov in število mentorjev 

2.1.2.2 Izobraževanje mentorjev 

2.1.2.3 Zadovoljstvo študentov s klinično prakso 

2.1.3 Fizioterapija 

2.1.3.1 Pregled učnih zavodov in število mentorjev 

2.1.3.2 Izobraževanje mentorjev 

2.1.3.3 Zadovoljstvo študentov s klinično prakso 

2.1.4 UVPS 

2.2 Katedre in njihovo delovanje  

 

3 ŠTUDENTI 

3.1 informiranje kandidatov za vpis na AMEU – ECM 

3.1.1 Informativni dnevi 

3.2 Prehodnost študentov 

3.3 Obremenjenost študentov 

3.4 Anketa o zadovoljstvu študentov 

3.5 Obštudijske aktivnosti 

3.6 Diplomanti 

3.6.1 Delovanje ALUMNI 

3.6.2 Zadovoljstvo diplomantov z izobraževanjem na AMEU – ECM 

 



4 KADRI 

4.1 Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in strokovni sodelavci 

4.2 Nepedagoški delavci 

4.3 Anketa o zadovoljstvu zaposlenih 

4.3.1 Anketa o zadovoljstvu pedagoških delavcev 

4.3.2 Anketa o zadovoljstvu nepedagoških delavcev 

 

5 MATERIALNI POGOJI 

5.1 Prostori in oprema za izobraževalno in raziskovalno dejavnost 

5.2 Knjižnica 

5.2.1 Prostorski pogoji in opremljenost 

5.2.2 Knjižnične enote 

5.2.3 Podatkovne baze 

5.2.4 Kadri 

5.3 Kakovost storitev 

5.4 Založniška dejavnost 

5.5 Financiranje 

 

6 ZNANSTVENO RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO 

6.1 Raziskovalne skupine in raziskovalni institut 

6.2 Projekti 

6.3 Individualno raziskovalno delo 

6.4 Organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj 

6.5 Študentski raziskovalni projekti 

 

7 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

7.1 Komisija za kakovost in delovanje 

7.2 Uresničevanje strategije kakovosti 



7.3 Opredelitev kazalnikov kakovosti in njihovo spremljanje 

7.4 Organizacijski predpisi in obvladovanje dokumentacije 

8 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Sklep 3. 

Senatu ECM se predlaga, da predstojniki ocenijo analizo študentskih in mentorskih anket in 

predlagajo morebitne korektivne ukrepe. 

 

Zapisal: 

mag. Tomaž Klojčnik l. r. 

 


