Strategija za zagotavljanje kakovosti FF UM
Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru Komisija za ocenjevanje kakovost FF izvaja načrtovane
aktivnosti pod vodstvom Komisije za ocenjevanje kakovosti UM, in sicer na področjih šestih
kazalnikov kakovosti, ki jih določajo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov NAKVIS: 1. Vpetost FF UM v okolje 2. Delovanje FF UM, 3. Kadri, 4.
Študenti 5. Materialni pogoji in 6. Zagotavljanje kakovosti.
1. Vpetost v okolje FF UM uresničuje:
a) S sodelovanjem s/z:
 vzgojno-izobraževalnimi zavodi,
 drugimi visokošolskimi zavodi,
 podjetji in drugimi organizacijami.
b) Z upoštevanjem sodobnih internacionalizacijskih tokov, ki zahtevajo tudi od visokošolskih
zavodov:







ustrezno poslanstvo, vizijo in strategijo fakultete na regionalni in globalni ravni,
usklajenost dejavnosti fakultete z njenim poslanstvom, posebej pri izbiri partnerjev,
upoštevanje vseh pravnih predpisov in zahtev,
strateško izbiro virov za zagotavljanje mobilnosti in financiranja projektov,
skladnost akademske in raziskovalne sfere,
tržni/konkurenčni pristop k mednarodnim projektom.

2. Delovanje FF UM se uresničuje:
a) Z raziskovalnim delom in razvojno dejavnostjo z:
 usklajeno dejavnostjo fakultete z njenim poslanstvom, posebej pri izbiri partnerjev,
 upoštevanjem vseh pravnih predpisov in zahtev,
 s skladnostjo raziskovalne sfere z akademsko,
 s poudarjanjem prenosa znanja in tehnologije pod tržnimi pogoji.
b) Z izobraževalnim delom, ki zahteva:
 učinkovito oblikovanje, izvajanje, vrednotenje in izboljševanje kakovosti programov,
 zagotavljanje ustreznih virov za izvajanje programov,
 vključevanje gostujočih profesorjev v programe,
 stalno izboljševanje kakovosti izvedbe programov,
 uporabo formalnih postopkov za ocenjevanje zadovoljstva porabnikov.
3. Pri kadrih FF UM:






načrtuje kadre in njihove strukture glede na zahteve programa,
kadruje v skladu s poslanstvom fakultete in cilji programa,
razvija in usposablja zaposlene,
spodbuja k objavi znanstvenih in strokovnih prispevkov ter raziskovalnega dela zaposlenih,
uporablja formalne postopke za ocenjevanje dela zaposlenih.

4. FF UM študente:








izbira za posamezen program v skladu z namenom in cilji programa,
tako dosega raznolikosti vpisanih študentov (vključevanje tujih študentov),
upošteva natančno določene kriterije za vpis,
določa kriterije za ocenjevanje študentov po stopnjah programov,
ima izdelana navodila za zaključek do- in podiplomskega študija,
pomaga pri načrtovanju kariere študentov in razvoj povezav z bivšimi študenti (alumni),
učinkovito izvaja konzultacije, posvetovanja in seminarje za zunanje udeležence.

5. Materialne razmere FF UM zagotavlja:








z zagotavljanjem virov za izvedbo študijskih programov (tehnologija, učbeniki, knjižnica,
predavalnice, itd.),
z učinkovito organizacijo fakultete in njenih notranjih procesov,
s primernim razporejanjem in uporabo finančnih virov,
s pridobivnjem različnih finančnih virov iz mednarodnih, domačih projektov,
z načrtovanjem aplikativne raziskovalne dejavnosti, ki bo črpala sredstva iz gospodarstva,
z vzdrževanjem obstoječih prostorovskih zmogljivosti in IKT-tehnologije,
z načrtovanjem prostorskega razvoja in njegovo morebitno širitvijo.

6. Zagotavljanje kakovosti FF UM uresničuje:
z uvajanjem različnih anket, ki se izvajajo bodisi redno bodisi na dve leti in predstavljajo osnovo za
naslednje kazalnike:
 pedagoška uspešnost visokošolskih učiteljev zavoda,
 raziskovalna uspešnost visokošolskih učiteljev po merilih ARRS (vodje projektov, mentorji
MR),
 mentorska uspešnost visokošolskih učiteljev pri vključevanju študentov v raziskovalno delo
na podiplomskem študiju,
 mentorska uspešnost visokošolskih učiteljev pri vključevanju študentov v raziskovalno delo
na dodiplomskem študiju,
 mentorska uspešnost visokošolskih učiteljev glede na število uspešno zaključenih mentorstev
na magistrskem in doktorskem študiju,
 uspešnost dela referata za študentske zadeve,
 zadovoljstvo študentov z učitelji tutorji,
 zadovoljstvo študentov z mentorji na praksah,
 zadovoljstvo zaposlenih na fakulteti,
 zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Miklošičeve knjižnice FPNM.

