
 
           Maribor, 10. 3. 2007 
 
ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI NA MF MARIBOR 

 
Glede na dosedanjo (nično - z izjemo študentov) udeležbo na rednih sejah in 

nikakršnim odzivom na predhodno dopisno sejo Komisije za spremljanje kakovosti na 
MF v Mariboru je bila  sklicana vnovična dopisna seja komisije s terminskim planom 5. 
3. 2007.  

 
Dnevni red: 
 
1. Predlog aktivnosti za izpolnjevanje nalog za zagotavljanje kakovosti 

a. opredelitev poslanstva, vizije in ciljev 
b. predlog zajema podatkov (gradnikov) – vnašanje, beleženje, 

pristojnosti 
c. postopki samoevalvacije: 

i. načrt 
ii. terminski plani 
iii. analiza 

 Ad 1: člani komisije ste vnovič pozvani za posredovanje vaših predlogov in smernic 
glede zgoraj navedenega, da jih posredujemo dekanu oz. senatu in tako 
omogočimo spremljanje, beleženje, obdelavo itd., da bomo lahko nato izdelali letno 
poročilo. 

 
2. Izdelava in ocena predloga strategije zagotavljanja kakovosti 

Ad 2: člani komisije ste vnovič zaprošeni za predloge strategije MF na področju 
kakovosti, ker do današnjega dne ni še nihče podal predloga. Hkrati vas prosim za 
posredovanje pripomb in predlogov na posredovan osnutek strategije. Po vašem 
odgovoru oz. terminskem planu bi naredili opredelitev in določitev procesov in 
postopkov za zagotavljanje kakovosti. 
 

3. Študentske ankete 
Ad 3: Člani komisije ste vnovič zaprošeni za posredovanje mnenj glede obstoječe 
študentske ankete za pedagoško osebje. V teku so aktivnosti za spremembo 
obstoječega načina ocenjevanja, narejena je že bila pilotska spremenjena anketa 
za ocenjevanje pedagoškega dela na MF v MB. 
 

4. Razno 
Ad 4: Člani komisije ste vljudno naprošeni za posredovanje mnenj, pripomb in pobud 
na področju zagotavljanja kakovosti. 

 
5. Nadaljnji sestanki in terminski plani 

Ad 5: Tudi tokratna dopisna seja je ponovni poskus oblike sodelovanja z oz. na 
številne obveznosti članov komisije in analizo dosedanjih sestankov komisije. Terminski 
plani nadaljnjih sestankov ostajajo enaki - v vsakem semestru pred sejo senata v 
pomladanskem oz. jesenskem terminu 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: predsednik komisije: doc. dr. Andrej Čretnik 


