
Zapisnik 1. seje Komisije za kakovost                        

  Maribor, 19. september 2011 

Prisotni:  

mag. Tomaž Klojčnik 

mag. Barbara Toplak Perovič 

Robert Ilić, študent 

 

Sklep 1: 

Komisija je obravnavala in pregledala samoevalvacije za leto 2009/2010. Komisija prosi vodstvo za 

poročilo o izvajanju sklepov iz samoevalvacije iz let 2009/2010. 

Sklep 2: 

Komisija ugotavlja, da bo letos izvedena že druga samoevalvacija (samoevalvacija za leto 

2010/2011), ki bo glede na to, da se študij izvaja že tretje leto lahko obsežnejša kot prva. V skupini 

za samoevalvacijo naj bodo vključeni profesorji iz različnih študijskih panog (napr. pri FTH naj 

samoevalvacijo opravlja 1 zdravnik, 1 fizioterapevt, 1 študent ter 1 zaposlen v strokovni službi ESM, 

podobno pri ZN), da bodo lahko vsi kitično ocenjevali vse vidike izobraževalnega procesa.  

Sklep 3: 

Komisija za kakovost se seznani o postopku izredne evalvacije posameznih študijskih programov 

ESM s strani Nakvisa. Zato naj se v naslednji samoevalvaciji oceni tudi očitane pomanjkljivosti s 

strani Nakvisa oz. anonimk, na podlagi katerih je bila zunanja evalvacija izvedena.  

Študentu, članu komisije za kakovost se naloži, da preveri mnenje študentov o potrebnosti in 

delovanju študija ZN in FTH v Murski Soboti.  

Sklep 4: 

Komisija nalaga skupini za samoevalvacijo posameznega študijskega programa, da preuči in v 

samoevalvacijo vključi: 

- delovanje ESM v skladu z vizijo (ki je objavljena na spletni strni ESM), 

- sodelovanjem in povezovanjem z okoljem, 

- potrebe po izobraževanju kadra na podlagi statistike položaja poklica, 

- financiranje in uresničevanje načrtov iz področja upravljanja, 

- organiziranje in izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti, 

- področje študentov (vpis, informiranje, svetovanje, potek študija), 



- kadre (osebje, učitelji, sodelavci), 

- materialne pogoje (prostori, oprema, dostop do literature), 

- V samoevalvaciji se priporoča SWOT analiza (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti). 

Pri tem se opozarja, da je kritičnost dobrodošla, saj se na podlagi kritike lahko  sprejmejo 

ukrepi za izboljšanje v prihodnosti. 

Sklep 5: 

Komisija za kakovost sklene, da se bo dobivala najmanj dvakrat letno in sicer enkrat pred začetkom 

študijskega programa (avgust ali september) ter drugič po vsaki opravljeni letni samoevalvaciji 

(februar ali marec). 

 

Zapisal: 

Tomaž Klojčnik l.r. 

 

 


