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Z A P I S N I K 
 

9. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki je bila        
15. oktobra 2013 ob 10:30 uri v mali sejni sobi fakultete  

 
Prisotni člani: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, izr. prof. dr. Dominik Benkovič, asist. Branko Bakan, Ljudmila 
Tertinek, Martin Vogrin (prodekan študent), Tadej Emeršič (član študent) 
 
Odsotni člani: prof. dr. Matjaž Perc 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje KOK FNM UM 
2. Informacija o novem nadomestnem članu KOK FNM – sprememba iz 8. zapisnika 
3. Poročanje o reakreditaciji UM 
4. Poročilo s seje Komisije za ocenjevanje kakovosti UM:  

- Razvoj strategije kakovosti UM: strateški posvet in delavnice 
- Strateško načrtovanje kadrov, ki so potrebni za kakovostno izvedbo študijskega procesa 

5. Notranja institucionalna evalvacija FNM UM: 21. in 22. 11. 2013 
6. Razno. 
 

Predsednica komisije je predstavila predlog dnevnega reda, s katerim so se člani komisije strinjali in ga 
soglasno sprejeli. 
 

Ad. 1 
 
Potrdili smo zapisnik 8. redne seje KOK FNM UM. 
 
 Ad. 2 
 
Zaradi preobremenjenosti nadomestne članice doc. dr. Nataše Pipenbaher, smo poiskali drugega 
nadomestnega člana za obdobje odsotnosti doc. dr. Nine Šajna. 
 
SKLEP1: Nadomestni član za obdobje odsotnosti članice doc. dr. Nine Šajna, je Branko Bakan. 
 
 Ad. 3 
 
Mateja Ploj Virtič je predstavila poročilo komisije za reakreditacijo UM. Na podlagi poročila bomo člani 
KOK FNM 21. 10. s strani UM pozvani, da dopolnimo tabelo korekcijskih ukrepov. Rok bo 8. 11. 2013. 
 
SKLEP 2: Člani KOK FNM se sami podrobno seznanijo s poročilom komisije, ki je reakreditirala UM. 
Mateja Ploj Virtič posreduje tabelo korekcijskih ukrepov vsem članom, ki vanjo vnesejo svoje predloge 
in ji tabelo vrnejo do nedelje, 3. 11. Tabelo Mateja PV uredi tudi ob upoštevanju predlogov vodstva 
FNM in jo posreduje organom FNM (senat, ŠS, KOK) v potrditev. V zahtevanem roku bomo dopolnjeno 
in potrjeno tabelo korekcijskih ukrepov posredovali na UM. 
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Ad. 4 
 
Mateja Ploj Virtič je poročala o dogajanju na KOKUM: 
 
Na junijskih sejah so organi Univerze v Mariboru (rektor UM, Senat UM, UO UM in ŠS UM) potrdili 
izhodišča za pripravo strategije razvoja UM do leta 2020. Sprejeli so tudi sklep, da se organizira 
univerzitetni posvet o oblikovanju strategije in pripravi akcijskega načrta UM za obdobje 2013-2020. V 
javni razpravi ni bilo nobenega odziva zaposlenih. Ker je strategija razvoja UM ključna za kakovostno 
delovanje zavoda, se je UM odločila organizirati posvet UM, kjer bodo zaposleni in študenti aktivno 
sodelovali in imeli možnost oblikovati strategijo dela za nadaljnjih 7 let.  
 
Mateja Ploj Virtič je predstavila sprejeta izhodišča in potrjen program posveta UM, ki bo organiziran 5. 
novembra 2013. 
 
Vljudno je povabila k udeležbi na kateri izmed delavnic – opozorila je tudi na predhodno elektronsko 
prijavo. 
 
SKLEP 3: Člani KOK FNM se seznanijo s pripravo strategije razvoja UM in se po svojih interesih in 
časovnih zmožnostih udeležijo posveta 5. 11. 2013 na UM.  
 
Univerza je pozvala vodstva članic, da pripravijo strateški kadrovski načrt, ki bi omogočal kakovostno 
izvedbo študijskega procesa na posamezni članici.  
Dekanica prof. dr. Nataša Vaupotič je ob pripravi le-tega izpostavila specifiko naše fakultete: zaradi 
nezadostnega števila zaposlenih, kadrovska struktura kaže lažno stanje – v obliki narobe obrnjene 
piramide (več RP, manj DOC) – glej prilogo. Dekanica opozarja, da bi z zapolnitvijo praznih (nezasedenih) 
delovnih mest razbremenili preobremenjene profesorje in asistente, hkrati pa dosegli želeno pravilno 
obrnjeno piramido. 
 
 Ad. 5 
 
Mateja Ploj Virtič je seznanila člane KOK FNM o notranji institucionalni evalvaciji in pripravi nanjo. 
 
SKLEP 4: FNM je v postopku notranje institucionalne evalvacije. Skupne službe so v zahtevanem roku 
oddale vso potrebno dokumentacijo, pravkar pa izpolnjujejo obširni vprašalnik, ki ga moramo komisiji, 
ki nas bo evalvirala, posredovati do 30. 10. Komisija bo FNM evalvirala na dvodnevnem obisku: 21. in 
22. novembra 2013. Člani KOK FNM naj o tem obisku seznanijo svoje oddelčne sodelavce.   
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 11:10. 
 
 
V Mariboru, 15. oktobra 2013 
 
Zapisala        
doc. dr. Mateja Ploj Virtič       
 

 


