
KOMISIJA ZA KAKOVOST 
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 
UNIVERZA V MARIBORU 
 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki je 

potekala 21. oktobra 2011 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko s pričetkom ob 11. 30 uri.  
 
Prisotni člani Komisije: dr. Mateja PLOJ VIRTIČ, doc. dr. Nina ŠAJNA, prof. dr. Matjaž PERC,  
izr. prof. dr. Dominik BENKOVIČ,  mag. Janja MAJER, Ljudmila TERTINEK,  
 
Odsotni člani Komisije:  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 3. redne seje Komisije za kakovost FNM in pregled uresničitve sklepov 
2. Seznanitev članov KOK FNM o novi namestnici naše komisije in nadomestni članici KOKU 
3. Poročilo s 1. seje KOKU, 13. 10. 2011 
4. Pregled uresničitve načrta dela KOK FNM za leto 2011  
5. Načrtovanje priprave samoevalvacijskega poročila za leto 2011 
6. Razno 

 
Člani komisije so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in ga soglasno sprejeli. 
 
Ad. 1 
 
Soglasno smo potrdili zapisnik 3. redne seje KOK FNM. 
 
Ad. 2 
 
Člani komisije so bili seznanjeni z novo namestnico komisije KOK FNM in nadomestno članico 
komisije KOKU, doc. dr. Nino Šajna.  

 
Ad. 3 
 
Podano je bilo kratko poročilo s 1. seje KOKU z dne 13. 10. 2011.  

1. Seja KOKU je bila zelo obsežno zastavljena. Konstituirali smo novo KOKU – predstavili nove 
člane in prorektorico za kakovost na UM doc. dr. Lučko Lorber, ki je predstavila svoj program 
dela.  
Predstavljeno je bilo poročilo o delu KOKU v letu 2010/11 in načrt dela za leto 2011/12. 
Predstavnika FOV in EPF sta predstavila postopek notranje institucionalne evalvacije, ki so ga 
izvedli na njunih fakultetah v preteklih mesecih. Predstavljen je bil osnutek Poslovnika 
kakovosti UM, oblikovana delovna komisija za oblikovanje vprašalnika o zadovoljstvu 
zaposlenih na delovnem mestu in podane informacije o aktivnostih NAKVIS-a. 
 
Ad. 4 
 
Podan je bil pregled uresničenih sklepov zapisnika 3. redne seje KOK FNM. 



 
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. Neuresničen je ostal le 
sklep 3, ki se bo realiziral do konca decembra 2012. 

 
Ad. 5 
 
Podan je bil predlog, da komisija za ocenjevanje kakovosti FNM prične pripravljati samoevalvacijsko 
poročilo že v novembru in ga (v obsegu, kolikor je mogoče) pripravi do začetka decembra (najkasneje 
do 09. 12. 2011). Podatke, ki jih v tem času še ni možno pridobiti, bomo vstavili takoj, ko bodo na 
voljo. Poročilo bodo nato pregledali in obravnavali na poslovodnem odboru FNM (datum še ni znan, 
bo pa pred senatom FNM), senatu FNM (23. 12. 2011), akademskem zboru FNM, in seji študentskega 
sveta.   
 
SKLEP 2: Člani komisije za kakovost FNM pričnemo s pripravo poročila takoj. Kot izhodišče bomo 
vzeli poročilo FNM, ki smo ga pripravili preteklo leto. Za morebitne ideje, kaj bi še lahko vključili za 
izboljšavo poročila, si ogledamo Poročilo o kakovosti UL za leto 2009. Posebno pozornost bomo 
namenili zaključku posameznega poglavja – ocena in usmeritve – kjer je potrebno povzeti, 
prednosti, slabosti in predloge aktivnosti za izboljšanje.  Poglavja za pripravo smo si razdelili enako, 
lani: 
 

Oseba Poglavje 

Nina Šajna 1. Organizacija in razvoj 
2. Izobraževalna dejavnost (pod točko 2.3 dodamo Karierni center) 

Matjaž Perc 3. Raziskovalna in razvojna dejavnost 

Matija Peruš 4. Študenti na zavodu 

Ljudmila Tertinek 5. Kadrovski pogoji 
6. Prostorski in materialni pogoji 
7. Financiranje dejavnosti 

Dominik Benkovič 8. Sodelovanje in vključevanje družbenega okolja 
9.1         Študijski programi – 1. stopnja 

Janja Majer 9.2         Študijski programi – 2. stopnja 
9.3         Študijski programi – 3. stopnja 

Mateja Ploj Virtič Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu  

 
V kolikor bo kdo potreboval pomoč pri urejanju podatkov ali tabel, mu bo pri tem v pomoč študent 
Matija Peruš. 
Posameznik si potrebne podatke pridobi pri ustreznih strokovnih sodelavcih in sodelavkah oziroma 
profesorjih.  
 
Ad. 6 
 
Pod točko razno ni bilo nobenega predloga. 
 
Seja je bila zaključena ob 12. 30 
 
V Mariboru, 8. 11. 2011 
 

Zapisala predsednica: 
Dr. Mateja Ploj Virtič 


