Zapisnik 12. seje Komisije za kakovost z dne 15. 5. 2017

Prisotni: Manca Grum, dr. Sebastjan Kristovič, mag. Tomaž Klojčnik, dr. Barbara Toplak
Perović, mag. Tine Kovačič
Dodatno prisotni: Tina Kavtičnik – vodja referata

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. redne seje KZK
2. Obravnava Samoevalvacijskega poročila 2015/2016
3. Korektivni ukrepi za področje Ekoremediacij
4. Samoevalvacija 2016/2017
5. Razno.

Ad 2:
Komisija za kakovost (KZK) je na svoji 12. seji je obravnavala Samoevalvacijsko poročilo AMEU
– ECM za leto 2015/2016. V tej zvezi se predlaga senatu sprejem korektivnih ukrepov.
Sebastjan Kristovič in Barbara Toplak Perović in Tomaž Klojčnik pripravijo poročilo o realizirnih
ukrepih iz samoevalvacije 2015/2016. Senatu bo poročal Sebastjan Kristovič.

Ad 3:
Na podlagi Samoevalvacijskega poročila 2015/2016, zapisnikov sej kateder in ustnih priporočil
skupine strokovnjakov v postopku reakreditacije ERM, KZK predlaga senatu sprejem
naslednjih korektivnih ukrepov:
1. Popravijo se vpisni pogoji za program Ekoremediacije v delu, ki se nanašajo na rok za
opravljanje diferencialnih pogojev kandidatov. Ustrezno se prilagodi tudi razpis za vpis
za 2017/2018. Morebitni že vpisani študenti opravijo diferencialne pogoje do konca
študijskega leta 2016/2017.
2. Na podlagi sklepa senata AMEU-ECM z dne 20. 4. 2017 o prenovi študijskega programa
Ekoremediacije, se v prenovi upošteva mnenje strokovnjakov NAKVIS, da:
o naj program vsebuje več praktičnega usposabljanja v sklopu obveznosti pri
strokovnih predmetih.

o se prouči ustreznost imena programa Ekoremediacije zaradi večje
prepoznavnosti programa v prostoru ter ustreznost prevoda imena v angleški
jezik, tudi zaradi primerljivosti s programi v tujini,
o se v prenovo vključi potencialne delodajalce.
3. Povečajo se aktivnosti za promocijo študija Ekoremediacije zaradi zagotavljanja
večjega števila kandidatov za študij. V ta namen se ustrezno prevedejo vse informacije
o študiju na spletu v hrvaški jezik.
4. Za zagotavljanje višje kakovosti študija se zadovoljstvo študentov s študijem
Ekoremediacij preverja na naslednje načine:
o glede na manjšo skupino študentov, predstojnik programa periodično opravi
intervju z vsemi študenti o zadovoljstvu s študijem,
o izpolnitev letne ankete je za študente pogoj za vpis v višji letnik,
o v okviru mobilne aplikacije za preverjanje prisotnosti na predavanjih se pripravi
možnost za sprotno ocenjevanje posameznega predavanja, ki omogoča
vsakemu visokošolskemu učitelju povratno informacijo o zadovoljstvu
študentov.

Ad 4:
KZK je odgovorna za pripravo samoevalvacije 2016/2017. Delo se razdeli: Tina Kavtičnik
razpošlje ankete z vključenimi spremembami vprašalnikov, kot dogovorjeno na tej KZK in zbira
odgovore ter pripravi analize rezultatov ankete (iz Enke). Tina Kavtičnik, Barbara Toplak
Perović in Tomaž Klojčnik bodo za KZK pripravili interpretacijo rezultatov ter pregledala
predloge za izboljšave.
Po potrditvi Samoevalvacije pri vseh deležnikih, bo KZK na tej podlagi pripravila predlog
korektivnih ukrepov za Samoevalvacijo 2016/2017. Akcijski načrt z imeni odgovornih oseb za
posamezni proces bo predlagala KZK za potrditev na Senatu.
Predviden rok izvedbe je 31. januar 2017.

Predsednik KZK:
doc. dr. Sebastjan Kristovič

