
ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI NA MF MARIBOR 
 
 
Čas in kraj:  sreda 12. 3. 2008 ob 15h v sejni sobi Travmatološkega oddelka na VII. 
Etaži kirurške stolpnice 
 
Dnevni red: 

1. Udeležba in sestava komisije 
Ad 1: Prisotni: Prof. dr. Božena Pejković, Andreja Zupančič, Doc. dr. Andrej Čretnik 
          Opravičilo: Prof. Dr. Radko Komadina, Nina Hebar 
 

Glede na dosedanjo nično udeležbo članov komisije je predsednik komisije 
posredoval dekanu in senatu prošnjo za spremembo sestave komisije za kakovost. V 
skladu s pravilnikom UM št. A3/2006 – 812 MP je bil s strani vodstva fakultete 
posredovan predlog, da se v komisijo vključi prof. dr. Božena Pejković, ki je bila 
izbrana za nadomestno članico za Komisijo za ocenjevanje kakovosti na Univerzi v 
Mariboru, predstavnica administrativnega osebja (ga. Saša Zupanič), dva 
predstavnika študentov (trenutno sta to Nina Hebar in Andreja Zupančič) in še en 
član (izmed dosedanjih članov, če se bo opredelil za aktivno sodelovanje) 
(opravičilo je poslal prof. dr. Radko Komadina). 

Prisotni so se z navedenim strinjali in se obvezali za aktivno sodelovanje v 
komisiji. Predlog bo poslan dekanu in senatu za potrditev. 

 
2. Samoevalvacija 

i. načrt 
ii. terminski plani 
iii. analiza 

Ad 2: S strani komisije za spremljanje kakovosti Univerze v Mariboru je bil posredovan 
sklep, da komisija za ocenjevanje kakovosti na Medicinski fakulteti opravi dodatno 
samoevalvacijo. V te namene je predsednik komisije MF poslal gradivo in navodila 
članom komisije za ponovno samoevalvacijo in izdelavo ustreznih dokumentov. Za 
pomoč smo zaprosili tudi strokovne službe, ki so določene dokumente že poslale. 
Terminski plan za izpis ponovne samoevalvacije je 25. 3. 2008, ko člani komisije na e-
naslov predsednika (andrej.cretnik@guest.arnes.si) oz. tajništva (irena.gorza@uni-
mb.si) posredujejo izdelane dele dokumenta.  

Nato je predvidena uskladitev in analiza poslanega in v končnem delu 
poredovanje komisiji na univerzi (osnovni rok je bil sicer 15.3.2008). 
 

3. Razno 
Ad 3: Predsednik komisije je podal razmere oz. trenutno stanje glede ocenjevanja 
kakovosti tako na področju MF, Univerze kot države .Področje zagotavljanja 
kakovosti postaja vse bolj pomembno in zato je naloga komisije, da aktivneje deluje 
in izdela ustrezne dokumente. 

 
Seja je bila končana ob 16.15h.  
Zapisal: predsednik komisije doc. dr. Andrej Čretnik 


