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Pripravila: Komisija za kakovost FF UL in izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost  

 

 

PRIPOROČILA KOMISIJE ZA KAKOVOST UL FF (razširjeni kolegij dekana, oktober 2019) 

 

Komisija za kakovost, ki je zaključila svoj mandat septembra 2019, je na podlagi predlogov ukrepov 

s Posvetov o kakovosti oblikovala naslednja priporočila: 

1. REDNI LETNI RAZGOVORI 

Komisija za kakovost FF UL predstojnikom in predstojnicam priporoča dosledno izvedbo 

rednih letnih razgovorov, določeni s statutom UL (169. člen), saj omogočajo 

enakopravnejšo obravnavo vseh članov in članic oddelka, enakomernejšo razdelitev 

obremenitev posameznih zaposlenih z deležem t. i. SPU, vsakemu zaposlenemu omogočajo 

varen prostor in pogovor s predstojnikom oz. predstojnico. Predstojnikom in 

predstojnicam so tovrstni pogovori lahko v pomoč tudi pri oblikovanju ocene o delovni 

uspešnosti zaposlenih. Redni letni razgovori se lahko opravljajo s pomočjo tega obrazca. 

 

2. VSEBINSKO NARAVNANI INFORMATIVNI DNEVI 

Komisija za kakovost FF UL spodbuja vse oddelke k organizaciji bolj vsebinsko naravnanih 

informativnih dni. Na tovrstnih srečanjih je manj smiselno podajati informacije, ki se že 

nahajajo na spletnih straneh, so pa odlična priložnost za inovativno in izvirno predstavitev 

posameznih študijskih programov oz. študija na vašem oddelku. 

 

3. ODDELČNA SREČANJA ZAPOSLENIH TER ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV 

Komisija za kakovost FF UL priporoča organizacijo rednih letnih srečanj študentov in 

študentk ter zaposlenih na oddelku. Na srečanjih se pretrese tekoča problematika, preveri 

se stopnja realizacije ukrepov, zapisanih v oddelčnih poročilih o kakovosti, ipd. Tovrstna 

srečanja delujejo povezovalno in spodbujajo konstruktivno komunikacijo. Komisija za 

kakovost FF UL prav tako priporoča organizacijo srečanj študentov in študentk 1. in 2. 

stopnje, na katerih študenti 2. stopnje mlajšim kolegom in kolegicam predstavijo prednosti 

nadaljevanja študija.  

 

4. PRISOTNOST NA ODDELČNIH IN FAKULTETNIH PRIREDITVAH 

Komisija za kakovost FF UL priporoča in spodbuja kolegialno prisotnost zaposlenih ter 

študentov in študentk na oddelčnih in fakultetnih prireditvah. 

 

5. PREDLOGI IN MNENJA 

Komisija za kakovost FF UL spodbuja vse zaposlene in študentke ter študentke k oddaji 

mnenj in predlogov s pomočjo elektronskega obrazca. S tem je omogočena neposredna 

komunikacija z vodstvom oz. dekanovim kolegijem. Na vsako sporočilo odgovorimo. 

 

 

 

https://intranet.ff.uni-lj.si/predstojniki/Dokumenti%20predstojnikov/Primer%20obrazca_Letni%20pogovor_Rektorat%20UL.pdf
https://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/kakovost

