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Vsebina/cilj 

 

Izvajalec Spremlja Časovno 

obdobje 

Kazalnik 

Učinkovito delo 

komisije za kakovost  

 

 

 

Člani komisije za kakovost  December 2015  Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 

2014/15 

Člani komisije za kakovost  Celo leto  Standardiziran termin za seje KOK PeF 

Člani komisije za kakovost  Celo leto  Vzpostavitev DropBox mreže za izmenjavo informacij med 

člani KOK PeF 

Člani komisije za kakovost  Celo leto  Obravnava rezultatov Študentske ankete o pedagoškem delu 

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 Znanstvenega 

inštituta PEF 

Judita Ladič Celo leto  Izdelava brošure PEF v angleškem jeziku 

 koriščenje CEEPUS, Erasmus Mundus, Erasmus plus in 

Comenius mobilnosti 

 Priprava seznama prioritetnih institucije za izvedbo outgoing 

mobilnosti osebja  

 spremljanje zadovoljstva študentov po zaključeni mobilnosti 

na PEF (anketni vprašalnik o zadovoljstvu Erasmus 

študentov)  



Posodobitev vizije, 

poslanstva in strategije 

Vodstvo fakultete, 

predstojniki in študentski 

svet. 

Učitelji-tutorji, 

študenti-tutorji 

Tina Vršnik Perše Celo leto  Posodobitev vizije in poslanstva  

 Posodobitev strategije ter  strateškega načrta PEF 

Odnosi (informiranost s 

strani vodstva, odnosi 

nad elementarnimi 

celicami, kriteriji 

uspešnosti, pohvala, 

intranet) 

Vodstvo, predsednik 

akademskega zbora, vodje 

kateder 

Adriana 

Magdovski/Bojan 

Kovačič 

Skozi celo leto  Redno organiziranje akademskih zborov, kjer vodstvo 

predstavlja ključne informacije 

 uvajanje novih zaposlenih ter predstavitev sodelavcem 

 Redni sestanki kateder 

 Udeležba predstavnika KOK na sejah teles in organov PeF 

 Pohvale za najbolje ocenjene sodelavce 

 informatizacija urnika 

 informatizacija najave 

 informatizacija javljanja prisotnosti na delu 

 spremljanje kvalitete objav na spletni strani PeF 

 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih 

Študijska dejavnost   Učitelji,  študenti, vodstvo Tomaž Bratina Maj-julij  2015  Prehodnost študentov 

 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 

 Anketa  o zadovoljstvu z delom mentorjev (pripraviti, izvesti, 

obdelati rezultate in z rezultati seznaniti predstojnike 



 

 

oddelkov).  

Znanstveno 

raziskovalna dejavnost  

Vodstvo fakultete, 

predstojniki oddelkov, 

Prodekani, strokovne 

službe 

Maja Hmelak  Skozi 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 Vse leto Dejavnost okoljskega osveščanja zaposlenih in študentov  

Spremljanje umetniške 

dejavnosti 

 Maja 

Hmelak/Adriana 

Magdovski 

Celo leto Za potrebe članice prilagojena taksonomija umetniške dejavnosti. 


