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KOMISIJA ZA KAKOVOST 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

UNIVERZA V MARIBORU 

 
Z A P I S N I K 

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

Mariboru, ki je potekala 12. januarja 2011 na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko s pričetkom ob 13. uri 45 minut.  

 

Prisotni člani Komisije: dr. Mateja PLOJ VIRTIČ, mag. Janja MAJER, Matija PERUŠ, 

doc. dr. Nina ŠAJNA, Ljudmila TERTINEK 

 

Odsotni člani Komisije: doc. dr. Matjaž PERC, doc. dr. Dominik BENKOVIČ  

 

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

predsednica predlagala sledeči dnevni red: 
  
Dnevni red: 

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

uresničitve sklepov 

2.  Pregled »SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA FAKULTETE ZA 

NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009-2010« 

3.  Težave s katerimi so se spopadali člani komisije pri pripravi poročila 

4.  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 2. seje. 

  

 Ad. 1 

 

Predsednica komisije je podala poročilo o uresničevanju sklepov 1. seje Komisije 

za kakovost FNM z dne 22. 12. 2010. Sklepi 1 – 3 ter Sklep 5 so bili uresničeni, Sklep 

4 ostaja v uresničevanju. 

 

SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM se seznani s pregledom 

uresničenih sklepov ter sprejme zapisnik 1. redne seje Komisije za kakovost FNM 

z dne 22. 12. 2010. 

 

 Ad. 2 

 

Člani komisije so pregledali poročilo »SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE 

ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009-2010« 

 

SKLEP 3: Komisija predlaga sledeče dopolnitve poročila »SAMOEVALVACIJSKO 

POROČILO FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO ZA ŠTUDIJSKO LETO 

2009-2010«: 
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- dodati predstavitev Kariernega centra (pred poglavje 1.4.2), 

- omeniti promocijo FNM s sodelovanjem pri projektu »Noč raziskovalcev«, 

- med sodelavce poročila vključiti prodekane, ki so posredovali podatke, 

- označiti strani. 

Za pripravo dopolnitev in posredovanje končne različice poročila 12. januarja 

2011 vsem članom komisije je zadolžena predsednica dr. Mateja Ploj Virtič.  
  
SKLEP 4: Sklicana je bila 1. korespondenčna seja Komisije za kakovost FNM 13. 

januarja 2011, na kateri bodo člani komisije glasovali o potrditvi končne verzije 

poročila »SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN 

MATEMATIKO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009-2010«. Rok za oddajo glasovnic je 13. 

januar 2011 do 8:30. 

 

 Ad. 3 

 

SKLEP 5: Težave, s katerimi so se spopadali člani komisije pri pripravi poročila, 

bodo predmet obravnave na prihodnji redni seji. 

 

SKLEP 6: Predsednica komisije dr. Mateja Ploj Virtič na sestanku Komisije za 

ocenjevanje kakovosti univerze pridobi informacije o pooblastilih članov 

Komisije za kakovost FNM. 

 

SKLEP 7: Predsednica komisije dr. Mateja Ploj Virtič na sestanku Komisije za 

ocenjevanje kakovosti univerze poizve katero časovno obdobje (koledarsko ali 

študijsko leto) obravnava poročilo komisije za kakovost.  

  

 Ad. 4 

 

Člani komisije so podali predloge in pobude tem, ki se bodo obravnavale na 

prihodnjih sejah. 

  

SKLEP 6: Komisija bo na prihodnjih rednih sejah obravnavala sledeče teme: 

- pridobitev podatkov za oceno optimizacije izvedbe študijskega procesa - 

krčenje kontaktnih ur študijskih programov,  

- pridobitev podatkov za oceno projekcije optimizacije študijskega 

procesa za š.l. 2013/14, 

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

2011/12 za posamezne oddelke, 

- pridobitev podatkov za oceno sodelovanja oddelkov pri promociji 

fakultete. 

 

Seja je bila zaključena ob 14:30. 

 

V Mariboru, 12. januarja 2011 

 

Zapisala       P r e d s e d n i ca 

doc.dr. Nina Šajna       dr. Mateja Ploj Virtič 


