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FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO 
Na Loko 2, 8000 Novo mesto 

 
Datum: 28. 6. 2017 
 

ZAPISNIK 
 
19. seje Komisije za kakovost (v nadaljevanju: Komisija), ki je potekala dne 28. 6. 2017, ob 
8.30, v spodnji sejni sobi. 
 
Prisotni člani: doc. dr. Vladka Lešer, dr. Barbara Rodica, viš. pred., Gorazd Laznik, pred., 
Ana Gazvoda (pomočnica tajnika fakultete) 
Ostali prisotni: Marko Starc, pred. (vodja referata) 
Opravičeno odsotni: Staša Krištof Božič (strokovna sodelavka iz referata), Gentiana Limani 
(predstavnica študentov) 
 
Sejo komisije je sklicala in vodila doc. dr. Vladka Lešer, ki je uvodoma ugotovila, da je 
Komisija sklepčna. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Komisije za kakovost. 
2. Študentska anketa za doktorske študente – prilagoditev vprašalnika. 
3. Anketa o obremenjenosti za doktorske študente – prilagoditev vprašalnika. 
4. Razno  

 
K točki 1: Pregled zapisnika 18. seje Komisije. 
 
Ker je bila prejšnja seja komisije 22. 6. 2017, so sklepi v fazi realizacije. 
 
SKLEP 1 
Komisija sprejme zapisnik 18. seje Komisije. 
 
 
K točki 2: Študentska anketa za doktorske študente – prilagoditev vprašalnika. 
 
Na podlagi prejetih predlogov in razprave, komisija sprejme naslednje spremembe 
anketnega vprašalnika: 
 
SKLEP 2 
Anketo za študente za študente III. stopnje študija se prilagodi v naslednjih delih: 

• Namesto številk, se napiše razlaga številk nad vsako tabelo, ki vsebuje 
ordinalno lestvico. 

• B2 – Spremeni se trditev v: »Na fakulteti sem imel/a možnost dostopa do 
interneta«. Spremembo se vnese tudi v vprašalnike na I. in II. stopnji študija. 

• Za B2 se doda trditev B3: »Uporabljam dostop do baze CINAHL.« Spremembo 
se vnese tudi v vprašalnike na II. stopnji študija. 

• Izvedba predmeta Uvodni seminar (sklop C) – Ostaneta trditvi C1 in C2. 
Namesto preostalih trditev, se napiše trditev (C3): »Dobil/a sem vse potrebne 
informacije za uspešen začetek študija«. 

• Pri oceni pedagoškega dela se pri predmetih, pri katerih niso predvidena 
predavanja (Uvodni seminar, Doktorski seminar), izbrišeta besedi »pri 
PREDAVANJIH«. Namesto »kakovost predavanj« se napiše »kakovost 
izvedbe«. 

• Popravijo se pravopisne napake. 
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Za prilagoditev vprašalnika v 1ka je zadolžen referat za študentske zadeve. 
 
K točki 3: Anketa o obremenjenosti za doktorske študente – prilagoditev vprašalnika. 
 
Na podlagi prejetih predlogov in razprave, komisija sprejme naslednje spremembe 
anketnega vprašalnika: 
 
SKLEP 3  
Anketo o obremenjenosti študentov III. stopnje študija se prilagodi v naslednjih delih: 

• Namesto številk, se napiše razlaga številk nad vsako tabelo, ki vsebuje 
ordinalno lestvico. 

• Popravijo se pravopisne napake. 
Za prilagoditev vprašalnika v 1ka je zadolžen referat za študentske zadeve. 
 
 
K točki 4: Razno 
 
Zaradi izvedbe III. stopnje študija, je potrebno posodobiti anketo o zadovoljstvu za zunanje 
sodelavce pri vprašanju, ki se nanaša oblike sodelovanja s fakulteto glede na stopnjo študija. 
 
SKLEP 4 
V anketi o zadovoljstvu visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev, ki pogodbeno 
sodelujejo s FZV NM, se pri vprašanju »Na FZV NM sodelujem kot izvajalec:« doda 
odgovora: » - predavanj na 3. stopnji študija«, » - seminarskih vaj  na 3. stopnji 
študija«. 
 
 
Več zaposlenih je podalo željo, po še večji anonimnosti ankete o zadovoljstvu zaposlenih. 
Odgovori na sociodemografska vprašanja že sedaj niso bili obvezni, vendar se vprašanja 
vseeno premaknejo na konec ankete, kar dodatno omogoča, da anketiranci ta del ankete po 
želji ne izpolnijo.  
 
Zagotavljanje anonimnosti pri anketi za študente in anketi o obremenjenosti je lahko težava 
tudi na II. in III. stopnji študija, kjer je vpisanih majhno število študentov. Tudi tukaj imajo 
študenti možnost, da ne odgovorijo na sociodemografska vprašanja, vendar jih iz podobnega 
razloga kot zgoraj prestavimo na konec anketnega vprašalnika. 
 
SKLEP 5 
Pri anketi o zadovoljstvu zaposlenih ter anketi za študente in anketi o obremenjenosti 
na II. In III. stopnji študija se sociodemografska vprašanja prestavijo na konec ankete. 
 
Predmet Diplomski seminar na III. stopnji študija se bo izvajal tudi v septembru, zato ni 
smiselno izvesti anket za doktorske študente v juliju. 
 
SKLEP 6 
Anketiranje za doktorske študente se namesto do 14. 7. 2017 (določeno na 18. seji 
komisije, sklep 3) izvede do konca septembra 2017. 
 
 
Seja se je zaključila ob 9.30.  
 
  Predsednica Komisije za kakovost: 
  doc. dr. Vladka Lešer 
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