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KOMISIJA ZA KAKOVOST 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

UNIVERZA V MARIBORU 

 
Z A P I S N I K 

3. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 

Mariboru, ki je potekala 17. marca 2011 na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko s pričetkom ob 10. uri.  

 

Prisotni člani Komisije: dr. Mateja PLOJ VIRTIČ, doc. dr. Dominik BENKOVIČ,  

mag. Janja MAJER, Ljudmila TERTINEK 

 

Odsotni člani Komisije: doc. dr. Matjaž PERC, doc. dr. Nina ŠAJNA, Matija PERUŠ 

 
Po pregledu prisotnosti članov Komisije za kakovost FNM je predsednica komisije 

dr. Mateja Ploj Virtič predlagala sledeči dnevni red: 

 
Dnevni red: 

1 Potrditev zapisnika 2. redne seje Komisije za kakovost FNM in in pregled 

uresničitve sklepov 

2 Poročilo s 16. Seje KOKU, 24. 2. 2011 

3 Pregled 6. točke dnevnega reda 16. seje KOKU: Priporočila za visokošolske 

učitelje o kakovosti na področju izobraževanja 

4 Priprava Načrta dela KOKFNM za leto 2011 

a. Anketa za zaposlene (pedagoške in nepedagoške) o zadovoljstvu 

na delovnem mestu 

b. Anketa za študente o zadovoljstvu pri študiju 

c. Priporočilo dekanici in tajniku za letne razgovore z zaposlenimi 

d. Prošnja dekanici, da seznani z našim delom in pristojnostmi vse 

zaposlene na FNM 

e. Poziv vsem skupnim službam, da sproti vodijo aktivnosti, ki jih izvajajo 

za lažjo pripravo poročila za opravljeno delo 

f. Poziv tajniku, da pripravi organigram nepedagoškega kadra in 

podrobnejši opis njihovega dela 

g. Poziv senatu, da načrtujejo seje tako, da bo seja okoli 10. januarja  

5 Razno 

 

Člani komisije so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in ga soglasno sprejeli. 
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Ad. 1 

 

Predsednica komisije je podala poročilo o uresničevanju sklepov 2.  seje Komisije 

za Kakovost FNM z dne 12.1. 2011. Sprejet je bil naslednji sklep; 

 

SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM se seznani s pregledom 

uresničenih sklepov ter sprejme zapisnik 2. redne seje Komisije za kakovost FNM 

z dne 12. 1. 2011. 

 

 Ad. 2 

 

Predsednica komisije je podala kratko poročilo s 16. seje KOKU z dne 24.2. 2011.  

 

»SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009-2010« je bilo ocenjeno kot zelo dobro. V oceni poročila 

so dodane tudi  nadaljnje smernice za pripravo poročila.  

 

Dr. Mateja Ploj Virtič je člane komisije podrobno seznanila z notranjo 

Univerzitetno evalvacijo in zunanjo evalvacijo, ki poteka vsakih sedem let in je 

pogoj za re-akreditacijo programov oz. njihovo »podaljšanje«. Letošnje izkušnje 

treh fakultet, ki so opravljale notranjo evalvacijo so pozitivne tako s strani 

»ocenjenih« kot s strani »ocenjevalcev«.  

 

  Ad. 3  

 

Člani komisije so pregledali Priporočila za visokošolske učitelje o kakovosti na 

področju izobraževanja s 16. seje KOKU.  Po kratki razpravi o študentskih anketah 

in sprejemanju njihovih vlog  sta bila sprejeta sklepa; 

 

SKLEP 2: Člani komisije FNM pri 5. točki v Priporočilih za visokošolske učitelje o 

kakovosti na področju izobraževanja s 16. seje KOKU predlagajo, da se 

obdelava anket metodološko dodela. Člani so mnenja, da se ocena ne-

reprezentativnega vzorca naj ne upošteva pri podajanju povprečne ocene 

posameznega visokošolskega učitelja. Prav tako člani opozarjajo na 

problematiko »malih vzorcev« - vrednotenje ter metodološka obdelava in 

predlagajo vključitev strokovnjakov pri njihovi obdelavi oz. pri anketi na sploh.  

 

Ad. 4 

 

Predsednica komisije je podala pobudo za pripravo Akcijskega načrta za leto 

2011. Po razgovoru so bili  sprejeti sklepi: 

 

SKLEP 3:  

- pridobitev podatkov za oceno optimizacije izvedbe študijskega procesa - 

krčenje kontaktnih ur študijskih programov – pobuda bo podana 

predstojnikom oddelkom v mesecu maju,  
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- pridobitev podatkov za oceno projekcije optimizacije študijskega 

procesa za š.l. 2013/14 - pobuda bo podana predstojnikom oddelkom v 

mesecu maju, 

- pridobitev podatkov za oceno optimizacije študijskega procesa za š.l. 

2011/12 za posamezne oddelke - pobuda bo podana predstojnikom 

oddelkom v mesecu maju, 

- pridobitev podatkov za oceno sodelovanja oddelkov pri promociji 

fakultete - pobuda bo podana predstojnikom oddelkom v mesecu maju, 

- pridobi organigram z opisom del za strokovne službe - pobuda bo 

podana g. tajniku v mesecu septembru. 

 

SKLEP 4: Komisija za kakovost FNM posreduje vodstvu fakultete priporočilo o 

uvedbi letnih razgovorov za ocenitev dela posameznika in anonimni pridobitvi 

mnenj zaposlenih o zadovoljstvu na delovnem mestu tako za pedagoške kot 

nepedagoške delavce.  

 

SKLEP 5: Komisija za kakovost FNM posreduje Študentskemu svetu FNM 

priporočilo o pridobitvi anonimnih mnenj študentov o zadovoljstvu pri študiju 

(urejenost predavalnic, prostorov, zadovoljstvo z delom referata za študijske 

zadeve…) 

 

SKLEP 6: Komisija za kakovost FNM zaprosi ga. dekanico, da z delom in 

pristojnostmi Komisije za kakovost seznani vse zaposlene delavke in delavce 

FNM (tako pedagoške, kot tudi nepedagoške zaposlene). 

 

SKLEP 7: Komisija podaja vodstvu fakultete priporočilo, da »SAMOEVALVACIJSKO 

POROČILO FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO«, za posamezno 

študijsko leto poleg poslovodnega odbora in Senata FNM,  potrdijo tudi 

Akademski zbor, Študentski svet…  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 11.15. 

 

V Mariboru, 18. marca 2011 

 

 

Zapisala 

mag. Janja Majer      P r e d s e d n i ca 

        dr. Mateja Ploj Virtič 

 
 


