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Datum: 28. 3. 2012 

i 
i 

6. sestanka Komisije za spremljanje, zagotavljanje in organizacijo sistema kakovosti, ki je bila 
v sredo, 28. 3. 2012, ob 14.00 uri v prostorih VS\}P Novo mesto, Na Loko 2. 

Prisotni: Tina Banfi, mag. M. Grivec, mag. Barbara Rodica, Mojca Sitar in Sabina Blatnik-
v I 

studentka 

Sestanek je vodila mag. MalCi Grivec. 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov 5. sestanka , 
2. Studentska anketa in anketa o obremenjenpsti 
3. Prijava za izbime predmete v 2. in 3. letniku ter modul v 3. letniku 
4. Razno 

AD1: 

Komisija ugotavlja, da so sklepi iz 5. sestanka re~izirani. 

I 

Na podlagi poroCil pedagoskih delavcev z o~iska studentov in njihovih mentorjev na 
strokovni praksi ugotavljamo, da so studenti 3. l~tnika z realizacijo prakse zadovoljni, saj so 
pridobili nove izkusnje in znanja. Prav tako paso :z njihovim delom bili zadovoljni mentorji. 

Zadovoljstvo in izkusnje na praksi pa je sola preverjala tudi z anketama za mentorje in 
studente na strokovni praksi. Rezultati se niso znf.mi, s.aj studenti ravno oddajajo porocila ins 
tern tudi ankete. : 

Sklep 1: ' 
Odgovorna oseba za strokovno prakso pripra~~ anatlizo anket za studente in mentorje na 
strokovni praksi. Rok: 30. maj 2012. 

AD2: 

Smo ze sredi letnega semestra, zato mora referalt pripraviti datumski seznam za anketiranje 
vseh sku pin studentov, rednih in izrednih. ' 
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Sklep 2: 
Referentka v referatu pripravi terminski razpored za anketiranje studentov -
studentska anketa in anketa 0 obremenjenosti. 

AD3: 

Ker imajo studenti v drugem in tretjem letniku v ucnem nacrtu izbirni predmet ter v tretjem 
letniku modul, je potrebno vsako leta preveriti interes za posamezen predmet. Za to je 
zadolzen referat. 

Sklep 3: 
Referat terminsko opredeli izvedbo zbiranja inte1resa za izbirne predmete ter modul. 
Rok: 15. april2012. 

AD4: 

Ni bilo razprave. 

Naslednji sestanek komisije bo zaradi priprave gradiva za zunanjo akreditacijo za drugo 
stopnjo v cetrtek, 12. 4. 2012 ob 10. uri. 

Sestanek se je zakljuCil ob 15.00 uri. 

Predsednica Komisije za spremljanje, zagotavljanje 
in organizacijo sistema kakovosti 

ma*~~i~e~ 

2 




