
Poročilo komisije za ocenjevanje kakovosti članice UM 
 
Zapisnik korespondenčne seje komisije s terminskim planom 15. 10. 2006 
 
Dnevni red: 

1. - strategija članic Univerze v Mariboru na področju zagotavljanja 
kakovosti 

Ad 1: člani komisije so bili zaprošeni za predloge izdelave strategije MF 
na tem področju. Ker do današnjega dne ni še nihče podal predloga, 
ponovno pozivam vse člane za posredovanje predlogov za izdelavo načrta 
strategije na področju zagotavljanja kakovosti čim prej na elektronski naslov 
andrej.cretnik@guest.arnes.si ali milena.oroz-cresnar@uni-mb.si  

 
2. - izdelava letnega poročila Komisije za spremljanje kakovosti na MF 

Univerze v Mariboru 
Ad 2: S strani nosilcev predmetov in odgovornih je komisija prejela 

poročila o delu in predlogih za izbojšanje kakovosti na članici univerze v MB. 
Člane komisije prosim za posredovanje pripomb in predlogov o poročilih ter 
za predloge morebitnih izboljšav oz. ocene kakovosti na naslov 
andrej.cretnik@guest.arnes.si. 

V preteklem letu smo že zbrali (v tajništvu) podatke o delu fakultete na 
osnovi priporočenih kazalcev za ocenjevanje kakovosti. Na osnovi podatkov 
mora komisija narediti oceno (zlasti trendov) in izdelati poročilo oz. oceno 
kakovosti dela na MF MB. Vsem članom komisije in odgovornim osebam MF 
so bili ponovno poslani predvideni kazalci kakovosti, ki bi jih ocenjevali in 
spremljali tudi v prihodnosti. 

Kot vsako leto, so bile tudi letos opravljene ankete o pedagoškem 
osebju MF v MB s strani študentov, zato komisija prosi za posredovanje 
podatkov oz. ugotovitev (trendov) da bo lahko le-te vključila v poročilo o 
kakovosti, ki ga je potrebno izdelati do konca oktobra 2006. 

 
3. Spremljanje kakovosti 
Člani komisije so vnovič zaprošeni za posredovanje mnenj, pripomb in 

pobud o navedenih kazalcih in o spremljanju kakovosti. 
 
4. Nadaljnji sestanki in terminski plani 
Ad 4: Tokratna seja je potekala korespondenčno, kot poskus oblike 

sodelovanja z oz. na številne obveznosti članov komisije in analizo dosedanjih 
sestankov komisije. Terminski plani nadaljnjih sestankov so v vsakem semestru 
pred sejo senata (predvidoma torej v februarju in juniju) ter po potrebi še 
dodatno glede na zadolžitve in obveznosti komisije. Ob uskladitvi je vsekakor 
zaželjeno, da bi bili sestanki tudi v standardni obliki. 

 
                                    Zapisal: doc. dr. Andrej Čretnik, dr. med.,  
                                                     predsednik komisije 


