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16. Informacijska problematika
Npr. nepovezani informacijski sistemi – ročno prepisovanje podatkov, pomanjkljiva funkcionalnost, premalo izobraževanja iz
uporabe informacijskega sistema, nestrokovna pomoč skrbnikov IS. Bodite čim bolj konkretni: kaj bi se moralo popraviti, da bi
proces stekel.
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17. Kadrovska problematika
Npr. pomanjkanje strokovnega kadra pri obstoječem načinu dela, neustrezen strokovni kader, preobremenjeni izvajalci, ni
sprotnega izobraževanja ali usposabljanja. Bodite čim bolj konkretni.

 Z doslednim in odgovornim izvajanjem vseh 16 opisanih procesov kakovosti je delo komisije ne samo
odgovorno, ampak tudi obremenilno, zato bi bilo smiselno razmišljati o posebnem statusu
predsednika in članov KOK.

6.3 SPREMLJANJE USTALJENIH KAZALNIKOV KAKOVOSTI (rezultati anket)
Komisija za kakovost je na svoji 3. seji v sodelovanju s strokovnimi službami Referata in KC
postavila datume za izvedbo spletnih anket za:
A. Ocenjevanje mentorjev na strokovni praksi
B. Ocenjevanje referata za študentske zadeve
C. Ocenjevanje oddelčnih tutorjev
D. Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Miklošičeve knjižnice
E. Zadovoljstvo zaposlenih na FF
Rezultati anket bodo dostopni tudi na spletni strani KOK FF v januarju 2013.

6.3.1 Rezultati ankete za ocenjevanje mentorjev na strokovni praksi
Anketni vprašalnik so izpolnjevali vsi študenti, vpisani v pedagoške študijske programe 2. stopnje
(od 7. 6. 2012 do 23. 6. 2012). Odgovarjalo je 30 študentov. Ti so imeli na voljo šest vprašanj, na
osnovi katerih so povzete naslednje ugotovitve.


Na anketni vprašalnik je odgovarjala večina (100 %) rednih študentov.



Največji jih je bilo na študijskem programu Poučevanje angleščine (50 %) in najmanj na
dvopredmetnem programu Filozofija (3,3 %).



Največ študentov je opravljalo pedagoško prakso pri predmetu angleščine (50 %), najmanj
pa pri filozofiji (3,3 %).



Vsi študenti so opravljali pedagoško prakso na osnovni šoli.



Na vprašanje, kako so bili zadovoljni z delom mentorja na šoli, jih je odgovorilo, da so bili
zadovoljni in zelo zadovoljni skupaj 96,7 %.



V okviru zadovoljstva posameznih vidikov mentorjevega dela so njihovo delo ocenili s
povprečno oceno 4,47 od možne pet (5). Najvišje so ocenili zagotavljanja vpogleda v
predvidene in načrtovane dejavnosti na šoli (4,9) in najmanj pri uporabi učne tehnologije
pri pouku (4,3).

Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so v povprečju študenti (zelo) zadovoljni z delom svojih
mentorjev na osnovni in srednji šoli. To je seveda pozitivna ugotovitev glede na dejstvo, kako
pomembno je sodelovanje s šolami in njihovimi mentorji pri pedagoški praksi študentov za
pridobivanje potrebnih izkušenj za njihov bodoči pedagoški poklic.
Postavlja se vprašanje, zakaj se tako malo študentov odloči za izpolnjevanje, saj bi nam večje
število izpolnjenih anketnih vprašalnikov dalo še bolj relevantne rezultate.
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