KOMISIJA ZA KAKOVOST
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU
ZAPISNIK
6. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je potekala 30. novembra 2012 na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko s pričetkom ob 11.30 uri.
Prisotni člani Komisije: asist. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Nina Šajna, prof. dr.
Matjaž Perc, Ljudmila Tertinek, Martin Vogrin (član študent v potrjevalnem
postopku)
Odsotni člani Komisije: izr.prof. dr. Dominik Benkovič, Tadej Emeršič (član študent
v potrjevalnem postopku)
Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je 5 članov Komisije za kakovost FNM) je
predsednica predlagala sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Seznanitev s članstvom komisije KOK FNM UM
3. Informacije o dejavnosti KOK UM
4. Načrtovanje samoevalvacije za študijsko leto 2011/12
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 UM sprejme predlagani dnevni red 6. seje.
Ad. 1
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM UM sprejme zapisnik 5. redne
seje Komisije za kakovost FNM UM.
Ad. 2
Člani komisije smo bili seznanjeni z novo sestavo:
a) Mag. Janja Majer je iz osebnih razlogov izstopila iz KOK FNM UM,
b) prav tako je potekel mandat članoma študentoma: Matiji Perušu in Urošu
Jagodiču. Študentski svet FNM UM je za nova člana nova člana iz vrst
študentov predlagal: Martina Vogrina in Tadeja Emeršiča, ki sta še v
postopku potrjevanja (njuna potrditev je na dnevnem redu senata FNM,
4. 12. 2012).
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c) Prejeli smo odstopno izjavo člana prof. dr. Matjaža Perca, ki si je med
potekom seje premislil in se odločil, da bo ostal član komisije do
prenehanja mandata, novembra 2014.
SKLEP 3: Komisija za Kakovost FNM UM predlaga Senatu FNM UM, da potrdi novo
zasedbo komisije v sestavi:
Asist. Dr. Mateja Ploj Virtič (predsednica), doc. dr. Nina Šajna (namestnica
predsednice), prof. dr. Matjaž Perc, izr. prof. dr. Dominik Benkovič, Ljudmila
Tertinek, Martin Vogrin (član študent), Tadej Emeršič (član študent).
SKLEP 4: Komisija za Kakovost FNM UM predlaga, da Senat FNM UM sprejme
spremembo v določanju članstva komisije za kakovost tako, da se po preteku 4
letnega mandata člani KOK FNM UM zamenjajo zaradi objektivnosti izvajanja
evalvacij in poročanja.
Ad. 3
Predsednica komisije je seznanila člane komisije z dejavnostjo KOK UM:
a)
Na 6. Redni seji KOK UM je bil podan predlog temeljnih okoljskih kazalcev
za spremljanje uresničevanja strategije trajnostnega razvoja in družbeno
odgovornega razvoja UM – sklep: Članice Univerze v Mariboru bodo spremljale
uresničevanje Strategije trajnostne in družbeno odgovorne univerze s pomočjo
temeljnih okoljskih kazalcev, povzetih po sistemu EMAS III.
b)
Na 7. Redni seji KOK UM so bila podana navodila za izvedbo
samoevalvacij članic UM in informacija o aktivnosti NAKVIS-a – opozorili so
članice, da naj bodo pri spreminjanju in optimizaciji študijskih programov posebej
pozorni na to, da se bodo ohranile kompetence, ki jih bodo študenti pridobili s
študijskimi programi.
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM UM bo pri pripravi
samoevalvacijskega poročila upoštevala zahteve KOKUM in vključila okoljske
kazalce EMAS III pod točko 6.8 SKRB ZA OKOLJE.
Ad. 4
Predsednica je seznanila člane z navodili KOK UM, da morajo samoevalvacijsko
poročilo obravnavati in sprejeti organi FNM UM na svojih rednih ali izrednih sejah.
Dopisne seje za obravnavo samoevalvacijskih poročil niso primerne.
Nadalje je razdelila delo za pripravo poročila.
SKLEP 6: Komisija za kakovost FNM UM predlaga vodstvu fakultete, da razpiše
izredne seje organov v dneh med 12. in 14. 1. 2013 in o razpisanih terminih
obvesti predsednico komisije, da lahko načrtuje pripravo poročila.
SKLEP 7: Komisija za kakovost FNM UM predlaga študentskemu svetu, da razpiše
redno ali izredno sejo v dneh med 12. in 14. 1. 2013 in o razpisanem terminu
obvesti predsednico komisije, da lahko načrtuje pripravo poročila.
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SKLEP 8: Raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu bomo izvedli
po volitvah v UO UM, ki bodo v sredo, 5. 12, kjer bomo vsem volivcem po tem,
ko bodo oddali svojo glasovnico dali še vprašalnik in jih poprosili, da ga izpolnijo
in oddajo v skrinjico v mali sejni sobi dekanata FNM UM. Po volilnem imeniku
bomo nato vprašalnik posredovali tudi tistim, ki jih ne bo na volišče. Analizo
raziskave bosta opravila člana študenta Martin Vogrin in Tadej Emeršič.
SKLEP 9: Poglavja, katerih informacije so v pristojnosti skupnih služb, bodo po
posredovanju Ljudmile Tertinek pripravile pristojne skupne službe.
SKLEP 10: Vsebine, ki jih bodo pripravljali ostali člani, bo predsednica
posredovala posameznemu članu po natančnem pregledu vsebin poročila.
Najkasneje do 5. 12. 2012.

Seja je bila zaključena ob 12:30.
V Mariboru, 30. novembra 2012
Zapisala
asist. dr. Mateja Ploj Virtič
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