
 
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

Z A P I S N I K 
10. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 

ki je potekala 7. oktobra 2021 na Univerzi v Mariboru s pričetkom ob 13.15 
 
 
 
Prisotni člani Komisije: prof. dr. Marko Marhl, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Gregor Polančič, Katja 
Hanžič, prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Jernej Prišenk, prof. dr. Roman Gumzej, doc. dr. Daniel Eremita, 
prof. dr. Alenka Brezavšček (MS Teams), prof. dr. Danijela Frangež (MS Teams), doc. dr. Bojan Kovačič, 
Damir Mlakar, Sandra Kurnik Zupanič, Robert Presker, Matej Rožmarin, Nataša Marc Mahnič, Belmina 
Halvadžić. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Zdravko Praunseis, prof. dr. Bojan Ačko, doc. dr. Andreja Trdina, prof. 
ddr. Ana Vovk, prof. dr. Andraž Stožer, prof. dr. Aleš Kobal, Karin Lešnik, Jakob Turnšek, Luka Golčman. 
 
Ostali prisotni: prof. dr. Marko Koščak, mag. Maja Strauss, doc. dr. Brigita Kacjan, prof. dr. Janja Hojnik, 
mag. Miha Pauko, prof. dr. Marjan Mernik, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Danilo Majcen, Joanna 
Tekavc. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 9. redne seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 

2. Dopolnitev sestave Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
3. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
4. Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2020/2021. 
5. Načrt dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2021/2022. 
6. Terminski načrt sej Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2021/2022. 
7. Predlogi članic Univerze v Mariboru za spremembe obrazca za letno samoevalvacijsko poročilo. 
8. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 
9. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
10. Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo. 
11. Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za zdravstvene vede. 
12. Informacije o dejavnosti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
13. Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
14. Razno. 
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Predsednik Komisije prof. dr. Marko Marhl je pozdravil navzoče in ugotovil njeno sklepčnost. 
Predlagal je dnevni red seje, s katerim so se prisotni strinjali in soglasno sprejeli 
 
SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlagani dnevni red svoje 10. 

redne seje. 
 
 
Ad. 1 

Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 9. redne 
seje Komisije, ki je potekala 17. junija 2021. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi v celoti 
uresničeni, k zapisniku omenjene seje pa nihče od prisotnih ni imel pripomb, tako da je bil brez razprave 
soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s pregledom uresničenih sklepov 

ter sprejme zapisnik svoje 9. redne seje. 
 
 
Ad. 2 

Strokovni sodelavec Komisije je povedal, da se je 30. septembra 2021 iztekel dvoletni mandat 
vsem šestim članom Komisije iz vrst študentov. Senat UM je na svoji 23. redni seji 28. septembra 2021 na 
predlog Študentskega sveta UM na njihova mesta imenoval Karin Lešnik, Mateja Rožmarina, Jakoba 
Turnška, Luko Golčmana, Natašo Marc Mahnič in Belmino Halvadžić. Trije prisotni novi člani Komisije so 
se nato kratko predstavili. Brez razprave je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s svojo dopolnjeno sestavo. 
 
 
Ad. 3 

Mag. Miha Pauko je predstavil izčrpno Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
v študijskem letu 2020/2021, v katerem je obširno opisal vse dejavnosti Komisije na njenih rednih sejah v 
preteklem študijskem letu, sodelovanje njenih članov z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) ter sodelovanje članov Komisije na strokovnih srečanjih. Dodal je, 
da bo omenjeno poročilo na svoji naslednji redni seji obravnaval še Senat UM. Po krajši razpravi je bil 
soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Poročilo o delu Komisije za 

ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2020/2021 ter ga posreduje v 
obravnavo Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 4 

Strokovni sodelavec Komisije je predstavil Načrt dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
v študijskem letu 2021/2022, ki opredeljuje kratkoročne aktivnosti, aktivnosti v tekočem študijskem letu 
ter strateški načrt aktivnosti Komisije. Predlog omenjenega dokumenta je bil izdelan v okvirih njenih 
zmožnosti in kompetenc. Izpostavil je pripravo aplikacije, s katero bomo na UM prešli na elektronsko 
obliko letnih samoevalvacijskih poročil fakultet. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
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SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Načrt dela Komisije za ocenjevanje 
kakovosti univerze v študijskem letu 2021/2022. 

 
 
Ad. 5 

Prof. dr. Marko Marhl je dejal, da mora Komisija v skladu s terminskim načrtom sej Senata UM in 
njegovih stalnih komisij potrditi terminski načrt rednih sej v študijskem letu 2021/2022, ki ga je na svoji 
21. redni seji 22. junija 2021 že potrdil Senat UM. Predlagal je, da se Komisija v tekočem študijskem letu 
sestane na petih rednih sejah, in sicer kot doslej ob četrtkih ob 11. uri, saj je bila prisotnost njenih članov 
oziroma nadomestnih članov v tem terminu v preteklih letih zelo visoka. Predlagani termini sej so: 7. 
oktobra 2021, 9. decembra 2021, 10. februarja 2022, 7. aprila 2022 in 16. junija 2022, po potrebi pa bo 
sklicana še kakšna izredna ali korespondenčna seja. Brez razprave je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 6: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme terminski načrt svojih rednih sej v 

študijskem letu 2021/2022. 
 
 
Ad. 6 

Predsednik Komisije je uvodoma dejal, da je UM zelo uspešno opravila prvo fazo evalvacijskega 
obiska skupine strokovnjakov NAKVIS v postopku podaljšanja njene akreditacije. Če se bo UM podobno 
odrezala še v prihajajoči drugi fazi evalvacijskega obiska, je pričakovati, da ji bo Svet agencije podaljšal 
akreditacijo za kar najdaljše možno obdobje. 
 

Robert Presker, vodja Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM, je poročal, da bo skupina 
strokovnjakov NAKVIS izvedla še drugi del evalvacijskega obiska, ko bo ocenjevala še izbrane študijske 
programe UM. Svet agencije je na svoji 165. redni seji 17. junija 2021 sklenil in uradno obvestil UM, da 
bo predmet presoje v drugem delu evalvacijskega obiska 15 akreditiranih študijskih programov, in sicer 
po trije Fakultete za organizacijske vede in Fakultete za logistiko, po dva Pravne fakultete, Fakultete za 
turizem, Fakultete za energetiko in Fakultete za zdravstvene vede ter en študijski program Ekonomsko-
poslovne fakultete. O tem so bila vodstva izbranih fakultet nemudoma obveščena, medtem pa so izbrane 
fakultete agenciji že posredovale izpolnjene ustrezne obrazce (za vlogo Evalvacija študijskega programa) 
za izbrane študijske programe, ki jih bo skupina strokovnjakov NAKVIS presojala ob svojem drugem 
evalvacijskem obisku. Svet NAKVIS je na isti seji imenoval še tri dodatne člane v skupino strokovnjakov 
agencije, saj obstoječa sestava devetih evalvatorjev ni pokrivala vseh področij presojanih študijskih 
programov. Prav tako je že usklajen urnik drugega kroga evalvacijskega obiska, ki bo potekal med 15. in 
19. novembrom 2021. Sogovorniki evalvatorjev bodo v največji meri predstavniki prej navedenih sedmih 
članic UM, tudi predstavniki njihovih komisij za ocenjevanje kakovosti, pa tudi vodstvo UM. Zadnji dan je 
predvidena zaključna predstavitev preliminarnih ugotovitev strokovnjakov NAKVIS. Sledilo bo njihovo 
poročilo, h kateremu bo lahko vodstvo UM podalo morebitne pripombe. Odločbo o podaljšanju 
akreditacije UM je pričakovati spomladi 2022. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 7: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 

akreditacije Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 7 

Prof. dr. Marko Marhl je pojasnil, da smo na UM pred leti poenotili obrazec z osnovno strukturo 
samoevalvacijskega poročila za fakultete UM, na podlagi česar je bilo lažje izdelati skupno 
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samoevalvacijsko poročilo celotne univerze pred postopkom njene ponovne akreditacije s strani NAKVIS. 
Gre pa za »živo« poročilo, zato omenjeni obrazec v Oddelku za razvoj in študentske zadeve UM vsako 
leto nekoliko dopolnijo in izboljšajo, seveda na podlagi vnaprej dogovorjenih vsebinskih ali tehničnih 
predlogov posameznih komisij za ocenjevanje kakovosti članic UM, za kar se jim je zahvalil. V naslednjem 
srednjeročnem obdobju je predviden prehod na elektronsko (digitalizirano) obliko letnih 
samoevalvacijskih poročil fakultet, s katero bo zbiranja določenih in zahtevanih podatkov vse manj, saj 
bodo le-ti preusmerjeni neposredno v poročilo. 
 

Robert Presker je poročal, da so preteklo poletje komisije za ocenjevanje kakovosti treh članic 
UM posredovale predloge za spremembe obrazca za letno evalvacijsko poročilo. V nadaljevanju je 
predstavil vsak fakultetni predlog posebej ter predlog njegove morebitne implementacije v obrazec 
samoevalvacijskega poročila. 
 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je predlagala natančnejšo opredelitev 
navodil za graf 1.5.1.5 Kvantitativna ocena ZRD (absolutno) ali pa se isti graf izpusti in se ga vključi v graf 
1.5.1.6, ki prikazuje število točk; besedilo v navodilu bodo v izogib dvoumnosti spremenili. 
 
 Fakulteta za organizacijske vede je predlagala poenotenje vodenja akcijskega načrta korektivnih 
ukrepov in spremljanje njegovega uresničevanja za vse članice UM, pri čemer bi proučili možnost 
uporabe kake od namenskih programskih rešitev; predlagano aplikacijo so pregledali in ugotovili njeno 
primernost, a bi vendarle želeli ostati v okviru orodij Microsoft Teams. 
 

Fakulteta za organizacijske vede je opozorila na težave pri pridobivanju in usklajevanju podatkov 
o kazalnikih raziskovalne dejavnosti v poglavju 1.4, ker so dostopne pravice njihovih kontaktnih oseb, ki 
do te aplikacije lahko dostopajo, do tistega dela aplikacije, v katerem se nahajajo podatki citiranosti, 
omejene, zato podatkov o citiranosti preko omenjene aplikacije ne morejo pridobiti, pomagali so si s 
podatki, ki so jih pridobili neposredno iz baze SICRIS; dostop do aplikacije bo mogoč tudi za dodatne 
osebe. 
 

Ista fakulteta je predlagala, da se besedilo v samoevalvacijskem poročilu, ki je skozi leta 
razmeroma »stabilno« (npr. organizacijska shema, opisi prostorov …) loči od podatkov, ki jih beležijo po 
letih in kot take tudi spremljajo ter analizirajo. Namreč, ko evalvator pregleda samevalvacijski poročili za 
dve zaporedni leti, lahko (neupravičeno) dobi napačen vtis, da sta dokumenta v veliki meri prepisana; 
struktura samoevalvacijskega poročila je usklajena z merili NAKVIS, z njegovo digitalno obliko bodo isti 
podatki že predobjavljeni. 
 

Fakulteta za organizacijske vede je glede anketnega vprašalnika za spremljanje zadovoljstva na 
delovnem mestu predlagala, da bi ga veljalo sistematično in celovito prenoviti, pri tem pa uporabiti 
kakšno izmed na tem področju uveljavljenih metodologij, kar bi nudilo dodatne priložnosti pri 
interpretaciji rezultatov in načrtovanju ukrepov za izboljšanje kakovosti; gre za aktivnost, ki je vključena v 
akcijski načrt UM do konca leta 2022, nekatere članice in druge članice UM so v portal Komisije že 
naložile primere svoje prakse. 
 

Pedagoška fakulteta je izpostavila razliko pri zajemanju podatkov za poglavje 1.5.1 iz sistema 
Kazalniki in predlagala rešitev, na osnovi katere bo narejen izračun kazalnikov za aplikacijo Kazalniki; 
problematika ni vezana na spremembo obrazca samoevalvacijskega poročila. 
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 Nedavno pa je strokovna služba Komisije prejela še predlog Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko pri predvideni tabeli 2.1.1 s kadrovsko strukturo zaposlenih, v kateri so med 
drugim navedena števila pedagoških delavcev glede na naziv. Specifiko fakultete predstavlja dejstvo, da 
zaposleni odhajajo v industrijo, prosta delovna mesta sicer zapolnijo, fluktuacijo pa bi želeli opazovati 
sproti, za ta namen bi dodali novo tabelo v obrazcu samoevalvacijskega poročila, s čimer bi uvedli več 
dinamike (habilitacije, upokojitve, fluktuacija); strokovne službe na fakultetah bi bile z zbiranjem teh 
podatkov še dodatno obremenjene, lažje pa jih bo zajemati, ko bo samoevalvacijsko poročilo 
digitalizirano. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s predlogi članic Univerze v 

Mariboru za spremembe obrazca za letno samoevalvacijsko poročilo in jih vanj vključi v 
okviru dogovora na seji. 

 
 
Ad. 8 

Robert Presker je uvodoma dejal, da se zaključuje postopek notranje programske evalvacije 10 
študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Tričlanska evalvacijska 
komisija je po preučitvi dokumentacije ter dvodnevnega evalvacijskega obiska 25. in 26. marca 2021 
izdelala poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije. Evalvacija je potekala na enak način kot jih 
izvajajo strokovnjaki NAKVIS, neskladnosti pa evalvatorji niso zaznali. Predstavil je razširjeni povzetek 
končnega evalvacijskega poročila, ki je nastalo 11. maja 2021. Izpostavil je nekaj ugotovljenih prednosti, 
priložnosti za izboljšanje ter primerov dobre prakse. Med slednjimi omenimo zelo utečeno zbiranje 
informacij ali predlogov sprememb študijskih programov, ki zajema široko paleto deležnikov, odličnost 
raziskovalnega dela se izkazuje v mednarodno odmevnih projektih, fakulteta pa na splošno več kot 
presega zahtevana merila. Na podlagi ugotovljenih priložnosti za izboljšanje je fakulteta izdelala akcijski 
načrt z ustrezno definiranimi korektivnimi ukrepi in izboljšavami, odgovornimi osebami ter roki za 
izvedbo ukrepov. Poročilo in akcijski načrt ukrepov je 15. aprila 2021 potrdil senat presojane fakultete, 
sprejeti ju mora tudi Komisija, nato pa ju bo na svoji naslednji redni seji oktobra 2021 obravnaval in 
potrdil še Senat UM. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme končno poročilo o izvedbi notranje 

programske evalvacije študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko ter akcijski načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih 
priložnosti za izboljšanje in ju posreduje v potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 9 

Robert Presker je predstavil notranje programske evalvacije na UM, ki so v teku. V mrežo 
ocenjevalcev iz slovenskega in mednarodnega visokošolskega prostora, ki bodo izvajali ali že izvajajo 
notranje programske evalvacije študijskih programov, sta trenutno vpisana 102 kandidata izmed 
visokošolskih učiteljev z UM ter z ostalih domačih in tujih univerz ter študentov. 
 

Senat UM je sprejel končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, naknadno pa še dopolnjeni akcijski načrt 
korektivnih ukrepov. Fakulteta je morala Senatu UM do 30. septembra 2021 poročati o učinkih 
načrtovanih ukrepov, navedenih v dopolnjenem akcijskem načrtu, ponovno pa mu mora poročati do 30. 
marca 2022. 
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V marcu 2021 je bila izvedena notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, evalvacijska komisija pa je maja 2021 pripravila končno 
poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije. Fakulteta je pripravila akcijski načrt korektivnih 
ukrepov, ki ga je Komisija že obravnavala na tej seji. 
 

Dvodnevni obisk Fakultete za organizacijske vede je bil izveden na daljavo v juniju 2021. Vodstvo 
fakultete je podalo nekaj pripomb na poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije, ki so ga pripravili 
člani evalvacijske komisije. Komisija bo v roku 15 dni pripombe proučila in jih upoštevala, v kolikor se na 
ta način odpravijo pomote. Po preteku tega roka bo evalvacijsko poročilo postalo končno. 
 

Senat UM je na svoji 19. redni seji 20. aprila 2021 potrdil končno poročilo in akcijski načrt 
korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje (odločitev senata je 
objavljena na spletni strani UM) v okviru postopka notranje programske evalvacije študijskih programov 
Fakultete za turizem. 
 

V postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske 
fakultete je končno evalvacijsko poročilo obravnaval Senat UM na svoji 21. redni seji 22. junija 2021. 
Odločitev Senata je objavljena na spletni strani UM. 
 

Vse zapisano v prejšnjem odstavku velja tudi za postopek notranje programske evalvacije 
študijskih programov Zgodovina Filozofske fakultete. 
 

Fakulteta za energetiko je Oddelku za izobraževanje in študij UM posredovala ustrezno 
zahtevano dokumentacijo v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov, evalvacijski 
obisk je predviden 14. in 15. oktobra 2021. 
 

Evalvacijski obisk v okviru notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
logistiko je potekal 5. in 6. oktobra 2021, evalvacijska komisija pa bo v roku 30 dni izdelala evalvacijsko 
poročilo. 
 

Komisija bo še na tej seji obravnavala in potrdila predlog sestave evalvacijskih komisij v postopkih 
notranjih programskih evalvacij študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
oziroma Fakultete za zdravstvene vede. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 10: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 10 

Mag. Miha Pauko je poročal, da je Oddelek za razvoj in študentske zadeve UM na spletni strani 
univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na 
Univerzi v Mariboru 2. septembra 2021 objavil Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije 
pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. Sodelavci oddelka so z razpisom posebej seznanili vse vključene v vzpostavljeno mrežo 
evalvatorjev študijskih programov  ter k vpisu v mrežo evalvatorjev povabili visokošolske učitelje z drugih 
institucij z izvolitvijo na področju, s katerega so evalvirani študijski programi. Možnost prijave na razpis so 
imeli visokošolski učitelji UM iz nabora ustreznih evalvatorjev, predstavniki študentov iz nabora ustreznih 
evalvatorjev ter visokošolski učitelji, ki niso zaposleni na UM, z ustreznimi izvolitvami s področij 
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evalviranih študijskih programov. Rok za oddajo vlog je potekel 24. septembra 2021, prispelo je 8 vlog. Za 
člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
kemijo in kemijsko tehnologijo kandidirajo (po vrstnem redu, kot je strokovna služba prejemala 
posamezne vloge): prof. dr. Ana Lončarić Božić (Fakulteta za kemijsko inženirstvo in tehnologijo, Univerza 
v Zagrebu), prof. dr. Sanja Kalambura (Veleučilišče Velika Gorica), doc. dr. Vilko Mandić (Fakulteta za 

kemijsko inženirstvo in tehnologijo, Univerza v Zagrebu), prof. dr. Bogdan Štefane (Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani), Jan Jezeršek (študent, Medicinska fakulteta, UM), doc. dr. 
Tina Tomažič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM), prof. dr. Iztok Palčič 
(Fakulteta za strojništvo, UM) in David Bohar (študent, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM). V 
nadaljevanju je potekala razprava glede kandidatov, ki bodo evalvirali šest študijskih programov 
omenjene fakultete. Strokovni sodelavec Komisije je povedal, da so na razpis prijavljeni štirje kandidati iz 
vrst visokošolskih učiteljev, ki niso zaposleni na UM, dva prijavljena kandidata sta zaposlena na UM, 
kandidirata pa tudi dva študenta. Prisotni so v nadaljevanju dali prednost prof. dr. Bogdanu Štefanetu, 
prof. dr. Iztoku Palčiču in študentu Davidu Boharju. Predstavil je predlog, da Komisija rektorju UM 
predlaga, da s sklepom imenuje tričlansko evalvacijsko komisijo za projekt notranje programske 
evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnmologijo. Prof. dr. Samo Korpar, član 
Komisije z omenjene fakultete, se je s predlogom za imenovanje sestave evalvacijske komisije strinjal. Po 
daljši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 11: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da 

imenuje evalvacijsko komisijo pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v naslednji sestavi: prof. dr. 
Bogdan Štefane (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani), 
predsednik, ter člana prof. dr. Iztok Palčič (Fakulteta za strojništvo, Univerza v 
Mariboru) in David Bohar (študent, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v 
Mariboru). 

 
 
Ad. 11 

Strokovni sodelavec Komisije je dejal, da je Oddelek za razvoj in študentske zadeve UM na njeni 
spletni strani v skladu s prej omenjenimi merili 2. septembra 2021 objavil tudi Razpis za izbiro kandidatov 
za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete 
za zdravstvene vede. Sodelavci oddelka so z razpisom posebej seznanili vse vključene v vzpostavljeno 
mrežo evalvatorjev študijskih programov  ter k vpisu v mrežo evalvatorjev povabili visokošolske učitelje z 
drugih institucij z izvolitvijo na področju, s katerega so evalvirani študijski programi. Možnost prijave na 
razpis so imeli visokošolski učitelji UM iz nabora ustreznih evalvatorjev, predstavniki študentov iz nabora 
ustreznih evalvatorjev ter visokošolski učitelji, ki niso zaposleni na UM, z ustreznimi izvolitvami s področij 
evalviranih študijskih programov. Rok za oddajo vlog je potekel 24. septembra 2021, prispelo je devet 
vlog. Za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov 
Fakultete za zdravstvene vede kandidirajo (po vrstnem redu, kot je strokovna služba prejemala 
posamezne vloge): Jan Jezeršek (študent, Medicinska fakulteta, UM), doc. dr. Miroljub Jakovljević 
(Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani), Suzana Bračič Tomažič (študentka, Medicinska fakulteta, 
UM), doc. dr. Brigita Kacjan (Filozofska fakulteta, UM), prof. dr. Jernej Prišenk (Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, UM), doc. dr. Tina Tomažič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
UM), prof. dr. Iztok Palčič (Fakulteta za strojništvo, UM), Minea Šućur Kiker (študentka, Medicinska 
fakulteta, UM) in David Bohar (študent, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM). V nadaljevanju je potekala 
razprava glede kandidatov, ki bodo evalvirali tri študijske programe omenjene fakultete. Mag. Miha 
Pauko je povedal, da je na razpis prijavljen en sam kandidat iz vrst visokošolskih učiteljev, ki niso 
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zaposleni na UM, štirje prijavljeni kandidati izmed visokošolskih učiteljev z UM, kandidirajo pa tudi štirje 
študenti. Prisotni so v nadaljevanju dali prednost doc. dr. Miroljubu Jakovljeviću, doc. dr. Brigiti Kocjan in 
študentu Janu Jezeršku. Predstavil je predlog, da Komisija rektorju UM predlaga, da s sklepom imenuje 
tričlansko evalvacijsko komisijo za projekt notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete 
za zdravstvene vede. Mag. Maja Strauss, nadomestna članica Komisije z omenjene fakultete, je predlog 
za imenovanje sestave evalvacijske komisije podprla. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 12: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da 

imenuje evalvacijsko komisijo pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za zdravstvene vede v naslednji sestavi: doc. dr. Miroljub 
Jakovljević (Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani), predsednik, ter člana doc. dr. 
Brigita Kacjan (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) in Jan Jezeršek (študent, 
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru). 

 
 
Ad. 12 

Prof. dr. Marjan Mernik, sicer član Sveta NAKVIS, je poročal o trenutnih aktivnostih agencije. Na 
zadnji redni seji 30. septembra 2021 so najprej potrdili spremembe Minimalnih standardov za izvolitev v 
naziv. Predstavil je ključne spremembe omenjenega predpisa, visokošolski zavodi pa imajo do konca leta 
2023 čas, da svoje obstoječe pravilnike spremenijo skladno s predpisom agencije. Nadalje je Svet NAKVIS 
obravnaval poročila oziroma odločbe o akreditacijah študijskih programov slovenskih visokošolskih 
zavodov, med njimi tudi UM, in sicer nekaterih Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in 
matematiko ter Pedagoške fakultete. Zaradi navzkrižja interesov je bil pri slednjih iz razprave in 
glasovanja izločen. Izpostavil je še vzorčne evalvacije sicer akreditiranih študijskih programov, ki pa jih 
visokošolski zavodi ne izvajajo, takšnih je v našem visokem šolstvu kar precej. Odslej jim agencija 
akreditacije ne bo podaljšala oziroma bodo na ta način ukinjeni, če ne bodo izvajani v zadnjih petih letih. 
NAKVIS bo v prihodnjem koledarskem letu izvedla tudi nekaj vzorčnih evalvacij študijskih programov 
članic UM, in sicer Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, 
Fakultete za varnostne vede ter Medicinske fakultete. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 13: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z informacijami o dejavnostih 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
 
 
Ad. 13 

Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM, je uvodoma 
poročala, da je UM nedavno gostila partnerje Evropske univerzitetne pobude ATHENA. Srečanja so se 
udeležili rektorji oziroma predstavniki vodstev univerz in tudi koordinatorji, da bi razpravljali o 
pripravljenih prvih rezultatih projekta ATHENA in o naslednjih korakih. Predmet razprav srečanja v 
Mariboru so bili predvsem struktura upravljanja partnerstva, metodologija za sklepanje individualnih 
sodelovanj pri posameznih projektnih aktivnostih v prihodnosti ter težišča dosedanjih priprav skupnih 
izvedb študijskih vsebin in raziskovalnih programov. Rektorji so predstavili skupno deklaracijo, ki so jo 
podpisali v sklopu programa sestanka evropskih državnih sekretarjev za visoko šolstvo in direktorjev 
direktoratov za znanost. Ostaja namreč veliko odprtih vprašanj o prihodnosti evropskega visokošolskega 
in raziskovalnega prostora, na katere naj bi evropske univerzitetne pobude razvile odgovore in rešitve, 
tudi glede priznavanja kadrov in njihovega statusa. Sicer pa je UM, ki koordinira aktivnosti v sklopu 
raziskovalnega področja znotraj celotne mreže, pripravila metodologijo znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja, skupaj z orodjem za njegovo podporo. 



 9 

 
Vodstvo UM je na uradnem obisku sprejelo vodstvo Technische Universität iz avstrijskega 

Gradca. Obe univerzi si želita poglobitev na znanstvenoraziskovalnem področju, sama pa se je zavzela, da 
bi si izmenjali dobre prakse na področju človeških virov (mednarodni razpis za prosta delovna mesta, 
etični kodeks …). 
 

Senat UM je na svoji 21. redni seji 22. junija 2021 potrdil Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v 
Mariboru za obdobje 2021-2025. Na svoji naslednji, 22. redni seji, ki je potekala 6. julija 2021, je sprejel 
še Kodeks etičnega ravnanja Univerze v Mariboru. Rektor UM bo imenoval še zaupnika za navedeni 
kodeks, čaka jih še regulacija statusa oziroma zaščita žvižgačev na univerzi. 
 
 Na UM bo v kratkem prišlo do prenove sestave Komisije za človeške vire, tako da bo v večji meri 
sestavljena iz strokovnjakov za posamezna področja kadrovske politike (kadrovska strategija za 
raziskovalce, kodeks etike, uresničevanje načela enakosti itd.). Komisija bo imela pomembno vlogo pri 
spremljanju uresničevanja zastavljenih strategij in akcijskih načrtov na kadrovskem področju (npr. 
Akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju 2021–2023, Analiza stopnje implementacije 
načel Evropske listine za raziskovalce, Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v 
Mariboru). 
 
 Še v jeseni 2021 bo z delom pričela tudi Delovna skupina za invalide na Univerzi v Mariboru, tako 
za njene zaposlene kot tudi za študente. 
 

Ne nazadnje je navzoče povabila na letno nacionalno konferenco s področja kakovosti v visokem 
šolstvu Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi 
merili, ki jo bo 22. oktobra 2021 (na daljavo) organizirala Rektorska konferenca Republike Slovenije. Cilj 
nacionalne konference je preučiti dobre prakse na področju iskanja ravnotežja med kvalitativnimi in 
kvantitativnimi merili za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela z namenom, da bi to delo imelo 
večji pomen za naravo, družbo in posameznike v njej, ter da bi bili raziskovalci bolj zadovoljni pri in s 
svojim delom. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 14: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o delu prorektorice 

za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 14 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 14.45. 
 
 
V Mariboru, 12. oktobra 2021 
 
 

Zapisal         Predsednik 
 
   Mag. Miha Pauko           Prof. dr. Marko Marhl 


