Priloga 2

Vzorec vsebinskih razmislekov za pripravo samoevalvacijskega poročila za posamezen
študijski program
1. Podatki o članici/članicah, študijskem programu.
Ime članice/članic, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa
Ime programa
2. Podatki o skrbniku študijskega programa:
a. Ime, priimek in naziv
3. Na kratko povzemite vsebinska področja, ki ste jih v tekočem (dveh) študijskem letu
obravnavali na srečanju na katerih se izvajalci med seboj pogovorite o kakovosti izvedbe
programa. 3.1. Na kratko dopišite predloge izboljšav, ki jih je na osnovi dogovorov potrdila
komisija za kakovost na članici.
4. Na kratko dopišite izvedbe izboljšav za preteklo obdobje inkomentirajte uspešnost realizacije
oziroma izpostavitve ovire tam, kjer izboljšave niso bile uvedene.
V kolikor tovrstnega srečanja niste izvedli, na kratko pojasnite razloge za odsotnost tovrstne
prakse.
5. Katere deležnike in na kašen način ste vključili v pogovore, refleksijo in načrte izboljšav na
ravni študijskega programa:
5.1. VŠ učitelje in sodelavce
5.2. Študente
5.3. Strokovne sodelavce
5.3. Zunanje sodelavce
5.4. Delodajalce
5.5. Druge deležnike/širše okolje
6. Navedite izvedene ukrepe in opišite učinek/učinke spremljanja populacije za uspešnost
študentov na ravni študijskega programa.
7. Navedite in opišite vzpostavljene točke podpore, skrbi za študente (tutorstvo ipd). in njihove
dejavnosti vključujemo v spremljanje kakovosti študijskega programa.
8. Navedite izvedene ukrepe in opišite učinek/učinke pri spremljanu in zagotavljanjau
kakovosti pedagoškega procesa na ravni posameznih predmetov in medpredmetnega
povezovanja.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških
virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«
prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

9. Navedite izvedene ukrepe in opišite učinek/učinke pri skrbi za internacionalizacijo študija:
pripravo domačih študentov za delovanje v mednarodnem prostoru in vključevanje tujih
študentov v študijskih program. Pri tem si pomagajte z vrednostmi spodnjih kazalnikov
(dostopni za vsako članico na sahrepointu):
a. Koliko tujih študentov je v zadnjem obdobju opravilo pri vas X ECTS
b. Koliko vaš študentov je v zadnjem obdobju opravilo x ECTS na univerzah v tujini
10. Navedite ukrepe, s katerimi članica skrbi za strokovni razvoj zaposlenih na fakulteti.
a. administracije
b. učiteljskega kadra
c. raziskovalcev
11. Napišite predloge sprememb študijskega programa, ki izhajajo iz zgornjih razmislekov in ki jih
boste predlagali v sprejem, da bi izboljšali kakovost izobraževanja v tem programu.

