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KOMISIJA ZA KAKOVOST 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

UNIVERZA V MARIBORU 

 
Z A P I S N I K 

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

Mariboru, ki je potekala 28. junija 2012 na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko s pričetkom ob 12. uri.  

 

Prisotni člani Komisije: asist. dr. Mateja Ploj Virtič, izr.prof. dr. Dominik Benkovič, 

Uroš Jagodič, doc. dr. Nina Šajna, Ljudmila Tertinek 

 

Odsotni člani Komisije: prof. dr. Matjaž Perc, mag. Janja Majer, Matija Peruš 

 

Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je 5 članov Komisije za kakovost FNM) je 

predsednica predlagala sledeči dnevni red: 
  
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje (v priponki) 

2. Informacije o dejavnosti KOK UM 

3. Notranja institucionalna evalvacija FNM 

4. Obravnava Pravilnika o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in 

njenih članic ter o sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti 

univerze   

5. Razno, predlogi in pobude 

 

 

Predsednica komisije dr. Mateja Ploj Virtič je predstavila predlog dnevnega reda, 

s katerim so se člani komisije strinjali in ga soglasno sprejeli. 

 

SKLEP 1: Komisija za kakovost FNM sprejme predlagani dnevni red 5. seje. 

  

 Ad. 1 

 

SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM sprejme zapisnik 4. redne seje 

Komisije za kakovost FNM.  

 

 Ad. 2 

 

Predsednica komisije je seznanila člane komisije z dejavnostjo KOK UM.  

 

a) Povzela je predstavitev tutorskega sistema, pri čemer je izpostavila: 

- pričetek tutorstva je v št. letu 2012/13, 

- do pričetka študijskega leta 2017/2018 je s takšnim pristopom pričakovana 

vzpostavitev kvalitetnega, učinkovitega in usklajenega tutorskega sistema na 

vseh članicah Univerze v Mariboru na prvi stopnji študija, 

- tutorski sistem vključuje tudi medgeneracijsko pomoč, 
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- vizija mora biti, da bomo v kratkem lahko tudi finančno zagotovili tutorsko 

delo z manjšimi skupinami študentov. 

 

b) Predsednica je članom komisije predstavila načrt za trajnostni razvoj UM o 

preoblikovanju univerze v trajnostno in družbeno organizirano univerzo, ki bo s 

pozitivnim zgledom poskušala ustvariti inovativno okolje in učinkovito 

organizacijo, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj 

pripomogla h kakovostnemu, uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno 

odgovornemu (TDO) razvoju univerze, mesta in države. Seznanila je člane z 

ustanovitvijo Sveta in Komisije za trajnostno in družbeno odgovorno univerzo ter, 

da je Svet že pripravil predloge smeri razvoja TDO na UM. Preoblikovanje univerze 

v TDO institucijo bo vključevalo vse štiri dimenzije trajnostnega razvoja (okoljsko, 

gospodarsko, družbeno in etično), vseh sedem načel in sedem vsebin iz 

standarda ISO 26000 (upravljanje organizacij, človekove pravice, delovna 

razmerja, naravno okolje, vprašanja odjemalcev/uporabnikov, pošteno 

poslovanje, vključevanje v družbeno skupnost in njen razvoj) ter oba vse 

povezujoča pojma iz ISO 26000, ki sta soodvisnost in celovit pristop.  

 

 Ad. 3 

 

Predsednica je seznanila člane z napovedanimi in izvedenimi notranjimi 

institucionalnimi evalvacijami: v maju je bila izvedena na Pedagoški fakulteti, v 

pripravi je za Medicinsko fakulteto, v prvi polovici leta 2013 za Fakulteto za 

logistiko in v drugi polovici leta 2013 za FNM. Vodstvo FNM bo s strani UM 

pozvano, da pripravi dokumentacijo julija in avgusta 2013. Delovni obisk, ki bo 

sledil bo jeseni 2013. 

 

 Ad. 4 

 

KOK FNM je pozvana, da do 15. septembra natančno pregleda Pravilnik o 

postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o sestavi in 

številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti univerze in poda predloge za 

morebitne spremembe ali dopolnila.  

 

SKLEP 2: Komisija za kakovost FNM bo Samoevalvacijsko poročilo v prihodnje 

vezala na študijsko leto do 31.10. tekočega leta, vključujoč poglavja, ki 

zadevajo finance in plan dela fakultete. 

 

SKLEP 3: Komisija za kakovost FNM se zaveže, da bo v prihodnje sproti spremljala 

uresničevanje priporočenih ukrepov, ki so zapisani v Samoevalvacijskem 

poročilu. 

  

SKLEP 4: Komisija za kakovost FNM je podala sledeče pripombe na predlagani 

Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o 

sestavi in številu članov komisije za ocenjevanje kakovosti univerze: 

- v pravilnik bi bilo potrebno vključiti poglavje o Notranji institucionalni 

evalvaciji (pred poglavje III), 

- spremeniti vrstni red – poglavje II prestaviti pred poglavje IV, 
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- dopolniti 30. člen, ki se naj glasi: Organizacijske, administrativne in 

tehnične storitve, ki so potrebne za delo komisije UM in članice, 

opravlja pristojna strokovna služba. 

  

 Ad. 5 

 

Predsednica komisije je članom komisije posredovala željo članice mag. Janje 

Majer, ki je podala ustno pobudo, da bi iz Komisije za ocenjevanje kakovosti FNM 

odstopila. 

 

SKLEP 5: Predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti FNM pozove mag. Janjo 

Majer, da poda pisno odstopno izjavo, s čimer bo nato predsednica seznanila 

dekanico prof.dr. Natašo Vaupotič. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 13:00. 

 

 

V Mariboru, 28. junija 2011 

 

Zapisala       P r e d s e d n i ca 

doc. dr. Nina Šajna       asist. dr. Mateja Ploj Virtič 


