
Akcijski načrt za študijsko leto 2017/18 

 

Na ravni zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti so za študijsko leto 

2017/18 kot ključni zastavljeni cilji: 

 Nadaljevanje oblikovanja aplikacij za elektronsko vodenje administrativnih postopkov 

(najava, beleženje prisotnosti na delu, najava dopustov in drugih odsotnosti)… 

 Spremljanje izvajanja kakovosti dela na ravni oddelkov 

 Samoevalvacija študijskih programov 

 Aktivno vključevanje v prijave na raziskovalne projekte 

 Izvedba notranjih študentskih anket o zadovoljstvu s študijem in praktičnim usposabljanjem 

 Spodbujanje interdisciplinarnosti 

 Vrednotenje in taksonomija umetniške dejavnosti 

Preglednica 1: Akcijski načrt za študijsko leto 2017/18 

Vsebina/cilj 

 
Izvajalec Spremlja 

Časovno 

obdobje 
Kazalnik 

Učinkovito delo 

komisije za 

kakovost  

 

 

 

Člani 

komisije za 

kakovost 

Bojan 

Kovačič 

Marec 

2019 

Izdelava samoevalvacijskega poročila za 

študijsko leto 2017/18 

Vodje 

študijskih 

programov 

Bojan 

Kovačič/Mar

ta Licardo 

Celo leto Samoevalvacija študijskih programov 

Člani 

komisije za 

kakovost 

Marta 

Licardo 
Celo leto 

Ažuriranje in spremljanje spletnih strani z 

vsebino o kakovosti in delu Komisije za 

kakovost 

Višja kakovost  

mobilnosti 

Pisarna 

Znanstvene

ga inštituta 

PEF 

Judita Ladič Celo leto 

Koriščenje CEEPUS, Erasmus Mundus, 

Erasmus plus in Comenius mobilnosti 

Spremljanje zadovoljstva študentov po 

zaključeni mobilnosti na PEF (anketni 

vprašalnik o zadovoljstvu Erasmus študentov)  

Odnosi 

(informiranost s 

Vodstvo, 

predsednik 

Adriana 

Magdovski/
Celo leto Pohvale za najbolje ocenjene sodelavce 



strani vodstva,  

kriteriji 

uspešnosti, 

pohvala, intranet) 

akademske

ga zbora, 

vodje 

kateder 

Bojan 

Kovačič 
Redna srečanja oddelkov in razširjenih 

oddelkov  

Spremljanje kakovosti objav na spletni strani 

PEF 

 

 
Tomaž 

Bratina 
 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih 

Študijska 

dejavnost   

Učitelji,  

študenti, 

vodstvo 

Tomaž 

Bratina 

Maj-julij  

2018 

Izvedba notranje študentske ankete na fakulteti 

z namenom izboljšanja kvalitete študijskega 

procesa in storitev  

Izvedba študentske ankete z namenom 

izboljšanja praktičnega usposabljanja kot 

pomembnega dela študijskega procesa na PEF 

Znanstveno 

raziskovalna 

dejavnost  

Vodstvo 

fakultete, 

predstojniki 

oddelkov, 

Prodekani, 

strokovne 

službe 

Marta 

Licardo 
Celo leto 

Povečati sodelovanje z regionalnimi in 

mednarodnimi partnerji v okviru projektov 

Marta 

Licardo 
Celo leto 

Spodbujanje interdisciplinarnosti, prenosi 

dobrih praks, vključevanje v interdisciplinarne 

raziskovalne skupine 

Dolgoročnejše načrtovanje kadrovske in 

vpisne politike 

Maja 

Hmelak 
 Celo leto 

SICRIS in zbiranje objav,  umetniških del in 

projektov 

 

Spremljanje prijav na raziskovalne projekte 

(nacionalne kot mednarodne) s poudarkom na 

nosilstvu fakultete 

Spremljanje vključevanja in sodelovanja 

gostujočih profesorjev, učiteljev praktikov v 

študijskem procesu 

Spremljanje vključevanja študentov k 

raziskovalnemu delu 

Delovanje intraneta 

Okoljski vpliv 

Vodstvo 

fakultete, 

predstojniki 

oddelkov, 

prodekani 

 

 

Bojan 

Kovačič 
Celo leto 

Dejavnost okoljskega osveščanja zaposlenih in 

študentov  

Spremljanje 

umetniške 

dejavnosti 

 

Maja 

Hmelak/ 

Adriana 

Magdovski 

Celo leto 

Za potrebe članice prilagojena taksonomija 

umetniške dejavnosti, oblikovanje komisije za 

proučitev in vzpostavitev enotnega 

vrednotenja umetniške dejavnosti 



Prednosti PEF na področju zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti so 

predvsem v fleksibilnosti, ki jo izkazujemo ob uvajanju novosti v študijski proces in 

raziskovalno delo. Prav tako je prednost v tem, da na ravni fakultete skozi redna srečanja 

usklajujemo mnenja in predloge. 

Trenutna slabost se je izkazala, da smo nehali izvajati ankete o zadovoljstvu študentov s 

praktičnim usposabljanjem, kar bomo uredili v prihodnjem letu, saj te podatke potrebujemo tudi 

za samoevalvacijo študijskih programov. 

Priložnosti za izboljšanje na področju zagotavljanja kakovosti, inovativnosti in razvojne 

naravnanosti vidimo predvsem v aktivnejšem povezovanju oddelkov in vključevanju oddelkov 

kot celot v skrb za dvigovanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti, pri razvoju 

interdisciplinarnosti, pomembnih nacionalnih in mednarodnih partnerstvih pri razvoju 

projektov ter smiselno načrtovanje kadrovske in vpisne politike. 

Cilj Komisije za ocenjevanje kakovosti PEF je nadaljnja skrb za zagotavljanje kakovosti, skrb 

za spodbujanje inovativnosti in razvojne naravnanosti svojih članov, vseh zaposlenih in 

organizacije kot celote. Pri tem ocenjujemo, da bi bilo smiselno ovrednotiti delo članov 

Komisije za ocenjevanje kakovosti, ki imajo ključen prispevek k razvoju fakultete. 

 

Promocija 

fakultete 

Vodstvo 

fakultete, 

predstojniki 

oddelkov, 

prodekani, 

člani 

skupine za 

promocijo 

Bojan 

Kovačič 
Celo leto Izboljšanje promocije 


