KOMISIJA ZA KAKOVOST
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU
ZAPISNIK
1. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je potekala 22. decembra 2010 na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko s pričetkom ob 9. uri
Prisotni člani Komisije: dr. Mateja PLOJ VIRTIČ, mag. Janja MAJER, doc. dr.
Dominik BENKOVIČ, doc. dr. Nina ŠAJNA, Ljudmila TERTINEK
Odsotni člani Komisije: doc. dr. Matjaž PERC, Matija PERUŠ
Dnevni red:
1.
Določitev zapisnikarja
2.
Pregled programa dela za leto 2010
3.
Določitev področja, ki ga bomo v samoevalvaciji za leto 2009/10
podrobneje obravnavali
4.
Pregled Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega,
umetniškega in strokovnega dela
5.
Pregled vzorca za pripravo samoevalvacijskega poročila
6.
Razdelitev nalog za pripravo gradiva in rokov za dokončanje
samoevalvacijskega poročila.
7.
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:

Za zapisnikarico se določi doc.dr. Nina Šajna.

SKLEP 2:
Komisija bo pridobila Program dela Fakultete za naravoslovje in
matematiko, za kar je zadolžena Ljudmila Tertinek.
SKLEP 3:
Komisija bo v Poročilu o samoevalvaciji Fakultete za naravoslovje in
matematiko za študijsko leto 2009/10 podrobneje obravnavala raziskovalno in
razvojno dejavnost fakultete.
SKLEP 4:
Komisija bo na eni izmed prihodnjih sej, predvideni v oktobru 2011,
pregledala nova merila in takoj posredovala skupnim službam smernice za
pripravo podatkov, da bi se omogočili daljši roki za pripravo.
SKLEP 5:
Člani komisije in skupne službe si razdelijo pripravo gradiva po
naslednjih poglavjih lanskega Poročila o samoevalvaciji Fakultete za naravoslovje
in matematiko za študijsko leto 2008/9:
- poglavja od 1. do vključno 2.1.3. doc.dr. Nina Šajna;
- poglavji 2.1.4. in 2.1.5. prodekan izr.prof. Franc Janžekovič;
- poglavje 2.2 dr. Andreja Špernjak;

poglavje 3. doc.dr. Matjaž Perc;
poglavje 4. Matija Peruš;
poglavja od 5. do 7. Ljudmila Tertinek;
poglavja 8. in 9.1. (v lanskem poročilu v II. delu poglavje 1.) doc.dr. Dominik
Benkovič;
- poglavji 9.2. in 9.3. (v lanskem poročilu v II. delu poglavji 2. in 3.) mag.
Janja Majer.
Rok za oddajo gradiv predsednici komisije dr. Mateji Ploj Virtič je 10.1.2011.
-

Seja je bila zaključena ob 10:30.
V Mariboru, 22. decembra 2010
Zapisala
doc.dr. Nina Šajna

Predsednik
dr. Mateja Ploj Virtič

