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Z A P I S N I K 
 

13. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki je bila        
9. januarja 2015 ob 10:00 uri v mali sejni sobi fakultete  

 
Prisotni člani: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, izr. prof. dr. Dominik Benkovič, asist. Branko Bakan, Eva Munda 
(članica študentka), Ljudmila Tertinek 
 
Odsotni: prof. dr. Matjaž Perc, Aljaž Šabeder (član študent) 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje KOK FNM UM 

2. Pregled in obravnava samoevalvacijskega poročila UM FNM za leto 2013/2014 

3. Priprava priporočil vodstvu za leto 2014/2015 

4. Razno 

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

Ad. 1 
 
Potrdili smo zapisnik 12. redne seje KOK FNM UM. 
 
 Ad. 2 
 
Še zadnjič smo skupaj pregledali ključne poudarke in sklepe v samoevalvacijskem poročilu.  
 
SKLEP 1: Komisija za kakovost FNM UM potrjuje Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru za leto 2013/2014. 
 
 Ad. 3 
 
KOK FNM UM je po širši razpravi strnila priporočila vodstvu fakultete za leto 2014/2015. 
 
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FNM na podlagi pridobljenih in v poročilu 
predstavljenih podatkov, predlaga vodstvu fakultete naslednje ukrepe za izboljšanje v letu 2014/2015: 
 

 Spremeniti obstoječo strategijo reševanja finančnih težav: povečati obseg zaposlenih s 
pridobivanjem projektnih sredstev,  
 

 izboljšati organizacijo dela tako, da se pedagoški kader razbremeni administrativnega dela 
(reakreditacije, evalvacije, analize podatkov,…) in zagotovitev zadostne administrativne 
podpore pedagoškemu kadru. To bo omogočilo večjo raziskovalno uspešnost posameznikov, ki 
so administrativno preobremenjeni, 
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 urediti sistem napredovanj zaposlenih na tista delovna mesta, ki ustrezajo njihovim 
izvolitvenim nazivom, 

 

 uskladiti izplačilo pedagoške nadobveze z zakonskimi podlagami, 
  

 poskrbeti za primerno vzdrževanje in opremljenost delovnih prostorov (menjava oken in 
dokončna ureditev sanitarij). 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.30. 
 
V Mariboru, 9. januarja 2015       Zapisala:   
       doc. dr. Mateja Ploj Virtič   


