Zapisnik 8. seje Komisije za kakovost z dne 22. 6. 2015

Prisotni: Alen Kapel, Tine Kovačič, Barbara Toplak Perovič, Tomaž Klojčnik
Opravičila odsotnost: Vanica Petrovič.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika 7. redne seje KZK
2. seznanitev s poročili strokovnjakov za kakovost (NAKVIS in mednarodni presojevalci)
3. obravnava Samoevalvacijskega poročila 2013/2014
4. oblikovanje predloga korektivnih ukrepov
5. razno.

Ad 1 – zapisnik
Na zapisnik ni bilo pripomb.

Ad 2 – poročila evalvatorjev
Predsednik KZK kratko predstavi izsledke skupin strokovnjakov iz notranje, zunanje, mednarodne in
nacionalne evalvacije, ki so bile opravljene v prvi tretjini leta 2015.
Priporočila strokovnjakov se vključijo v akcijski načrt korektivnih ukrepov.

Ad 3 in 4 – samoevalvacija, korektivni ukrepi
Ugotovi se, da so bila priporočila KZK za dopolnitev Samoevalvacijskega poročila upoštevana. Na tej
podlagi se predlaga senatu sprejem naslednjih ukrepov:
Korektivni ukrepi:
Proučitev sistema anketiranja in izdelava celovitega predloga izboljšav s terminskim načrtom
izvedbe anket, načrtom izvedbe analize rezultatov, z navedbo ukrepov ob doseženih večjih odstopanj
od povprečja; celoviti predlog naj bo v obliki poslovnika procesa anketiranja na AMEU-ECM. Rok
november 2015; zadolžena KZK.
Za vse priložnosti za izboljšavo in neskladnosti iz evalvacijskih poročil (notranje, zunanje,
mednarodne in nacionalne) v letu 2015, se pripravi celovit načrt realizacije priporočil, ki naj vključuje
kadrovske, terminske in vsebinske parametre. Rok za izdelavo načrta: avgust 2015; zadolženi: dr.
Bojana Filej, dr. Tanja Angleitner Sagadin, KZK.
V študijskem letu 2015/2016 se izvede notranja evalvacija programov Socialna gerontologija
VS in UNI. Rok marec 2016; zadolženi: skupina notranjih evalvatorjev.

Na podlagi rezultatov anket 2013/2014, razvidnih iz Samoevalvacijskega poročila 2013/2014,
predstojniki organizacijskih enot predlagajo ukrepe povsod, kjer je povprečna ocena nižja od 3,5 oz.
se je ocena od prejšnjega leta opazno znižala. Rok: do naslednje redne seje senata.
Izdela se sistem za ažurno posodabljanje tistih spletnih vsebin, ki so vezane z visoko-šolskim
informacijskim sistemom VIS (posebej učitelji). Rok: oktober 2015; zadolženi: informacijska služba
AMEU-ECM, zunanji vzdrževalci IKT.
Izvede se delavnica za mentorje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki naj vsebuje
strokovni in praktični del glede uporabe informacijskega orodja za preprečevanje plagiatov. Delavnica
se naj prenaša tudi preko videokonference in posnetek objavi v e-učilnici kot referenca v nenehnem
procesu diplomiranja. Rok: oktober 2015; zadolženi vodstvo KŠZ, informacijska služba AMEU-ECM.
Posodobi se Poslovnik kakovosti AMEU-ECM, ki se mu doda opis vseh procesov. Rok: junij
2016. Zadolžena: delovna skupina.

Ad Razno – ni razprave.

Zapisal:
mag. Tomaž Klojčnik

