Zapisnik 9. seje Komisije za kakovost z dne 21. 3. 2016

Prisotni člani: Manca Grum, Vanica Petrovič, Tine Kovačič, Barbara Toplak Perovič, Tomaž Klojčnik.
Drugi prisotni: Tina Kavtičnik.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika 8. redne seje KZK
2. obravnava Samoevalvacijskega poročila 2014/2015
3. pregled realizacije korektivnih ukrepov
4. razno.

Ad 1 – zapisnik
Na zapisnik ni bilo pripomb.

Ad 2 – samoevalvacija
Mag. Barbara Toplak Perovič predstavi poglavitne ugotovitve.
Predlog je, da Tina Kavtičnik pripravi izhodiščne točke za izdelavo celovitega predloga posodobitve
sistema anketiranja, vključno z izdelavo Pravilnika/poslovnika. Naslednji sestanek bo namenjen prav
realizaciji tega korektivnega ukrepa.
Mentorji predstavijo lastne izkušnje z znanjem študentov na kliničnem usposabljanju, ki je precej
boljše. Ugotovi se, da je ukrep obveznega pogoja za pristop h kliničnem usposabljanju (opravljeni
obvezni izpiti) pokazal pozitivne učinke.
Pri izboljšanju znanja iz Anatomije se uvajajo tutorske delavnice, prav tako pa bomo uvedli uporabo
računalniške 3D tehnologije za utrjevanje znanja. V ta namen se bodo s prikazom primerov dobre
prakse iz partnerskih fakultet izvedla izobraževanja za uporabo opreme iPad, ki omogoča sodobno
podporo izobraževanju in boljše sodelovanje med učiteljem in študenti.
Tutorski sistem deluje zelo dobro.
Samoevalvacijsko poročilo se z vnosom zaključnih popravkov (SWOT analiza, zaključek s pregledom
realizacije korektivnih ukrepov) posreduje članom KZK v končni pregled.

Ad 3 – realizacija korektivni ukrepi
Ugotovi se, da so bile aktivnosti izvedene pri vseh korektivnih ukrepih. Posamezni korektivni ukrepi
so izvedeni v celoti, drugi pa delno.
Realizacija korektivnih ukrepov:

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. Delno
izvedeno v sklopu samoevalvacije 2014/2015. Ukrep je še v izvajanju; 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. Načrti so izdelani. Izvedba 2015-2016.
V študijskem letu 2015/2016 se izvede notranja evalvacija programov Socialna gerontologija
VS in UNI. Rok marec 2016 – predlaga se krajši zamik; 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. Izvedeno: formalizacija bo realizirana v Pravilniku za
anketiranje.
Izdela se sistem za ažurno posodabljanje tistih spletnih vsebin, ki so vezane z visoko-šolskim
informacijskim sistemom VIS (posebej učitelji). v izvajanju; zadolženi: informacijska služba AMEUECM, 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. Izvedeno. zadolženi vodstvo KŠZ, informacijska služba AMEU-ECM.
Posodobi se Poslovnik kakovosti AMEU-ECM, ki se mu doda opis vseh procesov. v izvajanju.
Zadolžena: delovna skupina.

Ad Razno – Na predlog ŠS se za vsako predavalnico določi maksimalno možno število mest za
opravljanje izpitov, kar se vključi v informacijski sistem zaradi omejitve pri prijavi na izpit.

Zapisal:
mag. Tomaž Klojčnik

