Zapisnik 5. seje Komisije za kakovost
Maribor, 21. maj 2014
Prisotni: mag. Barbara Toplak Perovič, mag. Tomaž Klojčnik, Matej Grafenauer (študent).
Opravičila: Vanica Petrovič (mentor)
Dnevni red:
- obravnava Samoevalvacijskega poročila AMEU-ECM 2012/2013
- razno.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi in predlogi za sprejem na organih AMEU-ECM.
Sklepi:
1. Komisija ugotovi, da je uporaba spletnih knjižnih servisov (SpringerLink, ProQuest,
Scopus) med študenti minimalna. Zato se predlaga vsem študentom, da opravijo
brezplačni spletni tečaj uporabe Spletnega servisa ProQuest, na katerem se bodo
usposobili za učinkovito uporabo takšnih storitev.
2. Opremljanje laboratorijev za fizioterapijo se naj nadaljuje tudi z nabavo opreme, ki bi
jo lahko študenti uporabljali tudi za raziskovanje (proučitev možnosti za nabavo
diagnostičnih merilnih instrumentov za testiranje napredka zmogljivosti motoričnih
sposobnosti, kot primer).
3. Zaradi razvojnih dosežkov in sprememb v okolju se predlaga sprejetje nove vizije in
skrajšanje sedanjega poslanstva.
4. Zagotoviti je potrebno povečanje števila študentov, ki bodo izpolnili anketo o
zadovoljstvu.
5. Potrebna je promocija programov za povečanje vpisa.
6. Spremljanje obremenjenosti študentov v obstoječi študentski anketi je pomanjkljivo.
Pripravi se dodaten vprašalnik.
7. Priporoča se motiviranje študentov za večjo prisotnost na predavanjih.
8. Zagotoviti je potrebno več obvestil na spletni strani o raziskovalni dejavnosti.
9. Priporočajo se aktivnosti za povečanje mobilnosti študentov (morda bolj vključiti tiste,
ki niso zaposleni).
10. Zagotoviti je potrebno nadaljnje redno nabavljanje aktualne strokovne literature.
Predlaga se, da se ponovno pozove vse učitelje, da predlagajo aktualno literaturo iz
področja, ki ga predavajo.

11. Potrdijo se kazalniki kakovosti, ki jih bomo na AMEU-ECM spremljali.
Samoevalvacijsko poročilo se obravnava na Komisiji za kakovost, senatu,
Študentskem svetu in akademskem zboru. Priporoča se, da so pripombe organov
priloga vsakokratnemu samoevalvacijskemu poročilu zaradi lažjega spremljanja
kakovosti. Komisija za kakovost na podlagi pripomb in drugih ugotovitev za višanje
kakovosti pripravi predlog korektivnih ukrepov.
12. Rezultati študentskih anket, ki se nanašajo na izvajanje klinične prakse in praktičnega
usposabljanja se predstavijo kliničnim mentorjem.
13. Ankete naj se dopolnijo z dodatnimi vprašanji o obremenjenosti študentov.
14. Predlaga se izdelava nove spletne strani, ki bo bolj sodobna in predvsem prilagojena
tudi spremljanju iz mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov.
15. KZK se seznani z novimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov. Predlaga se, da jih člani komisije preberejo in v
skladu z novimi merili do naslednje seje predlagajo izboljšave.
Zapisal:
mag. Tomaž Klojčnik

