
 
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

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

ki je potekala 9. decembra 2021 na Univerzi v Mariboru s pričetkom ob 11. uri 
 
 
 
Prisotni člani Komisije: prof. dr. Marko Marhl, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Gregor Polančič, prof. dr. 
Zdravko Praunseis (MS Teams), Katja Hanžič, prof. dr. Jernej Prišenk, doc. dr. Daniel Eremita, prof. dr. 
Alenka Brezavšček (MS Teams), prof. dr. Ignacijo Biluš, Barbara Pavlakovič, prof. dr. Andraž Stožer, doc. 
dr. Bojan Kovačič, Damir Mlakar, Sandra Kurnik Zupanič, Robert Presker, Karin Lešnik, Luka Golčman. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Roman Gumzej, prof. dr. Danijela Frangež, prof. 
ddr. Ana Vovk, prof. dr. Aleš Kobal, Matej Rožmarin, Jakob Turnšek, Nataša Marc Mahnič, Belmina 
Halvadžić. 
 
Ostali prisotni: doc. dr. Rok Hacin, doc. dr. Brigita Kacjan, prof. dr. Janja Hojnik, doc. dr. Uroš Kramar, 
mag. Miha Pauko, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, Danilo Majcen, dr. Marko Kežmah, Mladen Kraljić, 
Simona Zabavnik. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 10. redne seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 

2. Dopolnitev sestave Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
3. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
4. Strategija internacionalizacije Univerze v Mariboru 2021–2030. 
5. Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
6. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
7. Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
8. Razno. 

 
 

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 11. 

redne seje. 
 
 
Ad. 1 
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Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 10. 
redne seje Komisije, ki je potekala 7. oktobra 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 10. redne seje. 
 
 
Ad. 2 

Mag. Miha Pauko je povedal, da je Senat UM na svoji 24. redni seji 26. oktobra 2021 razrešil prof. 
dr. Bojana Ačka in doc. dr. Ireno Kosi-Ulbl kot člana ozirom nadomestno članico Komisije s Fakultete za 
strojništvo. Za člana Komisije z omenjene fakultete je bil imenovan doc. dr. Ignacijo Biluš, za 
nadomestnega člana pa doc. dr. Matej Borovinšek. Na isti seji je Senat UM razrešil doc. dr. Andrejo 
Trdina kot članico Komisije s Fakultete za turizem, namesto nje je bila v Komisijo imenovana Barbara 
Pavlakovič z iste fakultete. Nova člana Komisije sta se nato kratko predstavila, brez razprave je bil 
soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s svojo dopolnjeno sestavo. 
 
 
Ad. 3 

Prof. dr. Marko Marhl je uvodoma povedal, da je UM uspešno opravila tudi drugo fazo 
evalvacijskega obiska skupine strokovnjakov NAKVIS v postopku podaljšanja njene akreditacije. Pri tem 
so bili zelo aktivni tudi nekateri njeni člani in nadomestni člani s fakultet UM, ki so jih evalvatorji obiskali 
v tem krogu presoje UM. Vsi pa so imeli možnost na daljavo prisostvovati zaključni predstavitvi 
preliminarnih ugotovitev strokovnjakov NAKVIS. 
 

Robert Presker, vodja Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM, je dejal, da je skupina 
strokovnjakov NAKVIS izvedla še drugi del evalvacijskega obiska – potekal je v skladu s predhodno 
usklajenim urnikom med 15. in 19. novembrom 2021 –, ko je ocenjevala še izbrane študijske programe 
UM. Predmet presoje je bilo 13 akreditiranih študijskih programov, in sicer po trije Fakultete za 
organizacijske vede in Fakultete za logistiko, po dva Pravne fakultete, Fakultete za turizem in Fakultete za 
zdravstvene vede ter en študijski program Ekonomsko-poslovne fakultete. Prvotno je bilo predvideno, da 
bodo strokovnjaki NAKVIS presojali še dva študijska programa Fakultete za energetiko, a sta bila zaradi 
bolezni in posledično odsotnosti člana evalvacijske komisije izločena iz načrtovanega programa 
evalvacijskega obiska. Sogovorniki evalvatorjev so bili v največji meri predstavniki prej navedenih 6 članic 
UM, pa tudi vodstvo UM. Zadnji dan je potekala še zaključna predstavitev preliminarnih ugotovitev 
strokovnjakov NAKVIS, ki neskladnosti niso ugotovili, a podali določena priporočila za izboljšanje, 
prepoznali pa tudi primere dobre prakse. Strokovna služba UM je v roku 5 delovnih dni podala nekaj 
dopolnitev k preliminarnim ugotovitvam evalvatorjev. NAKVIS bo do 19. decembra 2021 posredovala UM 
7 evalvacijskih poročil: eno za univerzo kot celoto ter 6 poročil za evalvirane študijske programe izbranih 
fakultet. Nato bo imela UM 30 dni časa, da k navedenim poročilom posreduje morebitne pripombe. Svet 
nacionalne agencije bo o podaljšanju akreditacije UM odločal predvidoma na eni izmed spomladanskih 
sej v letu 2022, ko je pričakovati, da bo podaljšal akreditacijo za kar najdaljše možno obdobje. Po daljši 
razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
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SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 
akreditacije Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 4 
 Mladen Kraljić, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje UM, je predstavil izhodišča za 
nastanek Strategije internacionalizacije Univerze v Mariboru 2021–2030, ki jo je sprejel Senat UM na 
svoji 25. redni seji 23. novembra 2021. Leta 2017 je Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) izvedel evalvacijo uresničevanja obveznosti v 
povezavi z listino Erasmus Charter for Higher Education, pri čemer so med drugim ugotovili, da tedanja 
strategija internacionalizacije UM ni bila v zadostni meri vključena v druge ključne dokumente univerze, 
hkrati pa so jo zaposleni UM premalo poznali. Na podlagi tega dejstva ter mednarodnih priporočil je na 
UM že leta 2018 stekel postopek sprememb in dopolnitev, ki so predstavljala izhodišča prenovljenega 
dokumenta. Istočasno je nastajala tudi obstoječa Strategija razvoja Univerze v Mariboru 2021–2030, v 
katero je vključena tudi pričujoča strategija internacionalizacije. Izvedli so tudi dve delavnici, namenjeni 
metodološki ter vsebinski pripravi strategije internacionalizacije univerze, upoštevali pa tudi sugestije, ki 
so jih posredovale članice in druge članice UM. Pred objavo sprejetega dokumenta, bodo le-tega še 
lektorirali, nato pa javno objavili. V nadaljevanju je opozoril na glavne usmeritve, katerim v skladu s 
svojim poslanstvom UM sledi na področju internacionalizacije ter dolgoročne cilje s tega področja, ki 
bodo lahko uresničeni z naslednjimi aktivnostmi: krepitev mednarodne prepoznavnosti UM, razvoj 
različnih oblik izobraževanja v tujem jeziku, aktivno sooblikovanje evropskega in svetovnega 
visokošolskega in raziskovalnega prostora, spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov, 
internacionalizacija doma ter poenotenje storitev UM za domače in tuje študente ter zaposlene skladno z 
evropskimi načeli in standardi. CMEPIUS je nedavno izvedel še ponovno evalvacijo UM, končno poročilo 
bo Komisija obravnavala na eni izmed svojih prihodnjih rednih sej. Po krajši razpravi je bil soglasno 
sprejet 
 
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s sprejeto Strategijo 

internacionalizacije Univerze v Mariboru 2021–2030. 
 
 
Ad. 5 

Predsednik Komisije je uvodoma povzel, da smo na UM pred leti poenotili obrazec z osnovno 
strukturo samoevalvacijskega poročila za fakultete UM. V naslednjih letih 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. V 
obrazcu samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2020/2021 bodo fakultete prejele že izpolnjene 
tabele z avtomatsko zajetimi podatki v poglavju Kadri, za dopolnjen del samoevalvacijskega poročila je 
posebej pohvalil dr. Marka Kežmaha. Sicer pa želijo digitalizacijo samoevalvacijskih poročil vpeljati po 
posameznih segmentih, pri čemer bo lažje sproti odpravljati morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. Na 
ta način bodo komisije za ocenjevanje kakovosti lahko bolj osredotočene na komentiranje že 
predizpisanih podatkov ter njihovo evalvacijo, še zmeraj pa bodo imeli možnost morebitne napačne 
podatke sami korigirati. 
 

Robert Presker je predstavil nekaj konkretnih sprememb obrazca samoevalvacijskega poročila za 
študijsko leto 2020/2021. Gre namreč za »živo« poročilo, zato omenjeni obrazec v Oddelku za razvoj in 
študentske zadeve UM vsako leto nekoliko dopolnijo in izboljšajo, seveda upoštevajoč vsebinske ali 
tehničnih predloge posameznih komisij za ocenjevanje kakovosti članic UM. Prvi del sprememb je pri 
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točki 1.3.1 Osnovne informacije o organiziranosti, kjer so predizpolnjene tabele za organizacijske enote, 
ločeno za pedagoško delo (1.3.1.1), znanstvenoraziskovalno delo (1.3.1.2) ter strokovne službe (1.3.1.3). 
Dopolnitve so nastale s preverbo iz Kadrovsko-informacijskega sistema UM, pri vsaki izmed tabel pa je 
definirano, od kot so bili prikazani podatki pridobljeni oziroma izvoženi (v primeru, da bi na fakultetah 
podatke sami iskali). Drugi del sprememb se nanaša na poglavje 2. Kadri. Pri tem so uporabili enoto FTE 
in ne števila zaposlenih po vseh pedagoških delovnih mestih ter dodali še ustrezne grafe. 
 

Dr. Marko Kežmah je predstavil novosti iz obrazca samoevalvacijskega poročila s 
predizpolnjenimi podatki, ki izhajajo iz poglavij 1. Delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje 
(dodane tabele 1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.1.3.) in 2. Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
ter znanstvenih delavcev (dodani so: tabela 2.1.1.1 FTE visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev, graf 2.1.1.1.2 Visokošolski učitelji in sodelavci, tabela 2.1.1.2 FTE raziskovalcev, graf 2.1.1.2.2 
Raziskovalci, tabela 2.5.1 Število izvedenih postopkov izvolitev v pedagoške nazive, tabela 2.5.2 Število 
izvedenih postopkov izvolitev v raziskovalne nazive, tabela 2.6.1 FTE podpornih služb ter graf 2.6.1.1 
Podporne službe). Glede na lanskoletni obrazec samoevalvacijskega poročila je umaknjena tabela 2.7.1 
Realizacija napredovanj v plačilnih razredih. 
 

Robert Presker je pojasnil, da je izdelava digitaliziranega obrazca samoevalvacijskega poročila 
nastala ob sodelovanju z zunanjimi izvajalci, financirana pa je iz razvojnega stebra financiranja, ki je bilo 
odobreno šele junija 2021. V obrazcu samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2021/2022 bodo 
vključeni še dodatni predizpolnjeni podatki iz drugih baz, konkretno iz AIPS ter podatki s finančnega 
področja, grafi pa bodo digitalizirani, kasneje pa tudi podatki o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Dotlej 
bodo morali omenjene podatke na fakultetah še pridobiti sami. Avtomatski zajem podatkov iz 
Kadrovsko-informacijskega sistema UM bo izveden 31. decembra 2021, tako da bodo predizpolnjeni 
obrazci samoevalvacijskih poročil za fakultete UM na intranetu naloženi do 10. januarja 2022. V 
nadaljevanju je potekala daljša razprava, še posebej glede priprave in potrditve akcijskih načrtov 
korektivnih ukrepov ter izvedbe anket o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, nato pa so bili 
soglasno sprejeti predlagani 
 
SKLEP 6: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze pozove članice in druge članice Univerze v 

Mariboru, da izdelajo in ji do 31. marca 2022 posredujejo svoja samoevalvacijska 
poročila za študijsko leto 2020/2021. 

 
SKLEP 7: Samoevalvacijska poročila za študijsko leto 2020/2021 pripravijo tudi Univerzitetna 

knjižnica Maribor, Študentski domovi Maribor ter Rektorat Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP 8: Fakultete Univerze v Mariboru izdelajo samoevalvacijsko poročilo upoštevajoč 

prenovljeni obrazec za samoevalvacijsko poročilo. 
 
SKLEP 9: Fakultete Univerze v Mariboru bodo prejele dostop do predizpolnjenega obrazca 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/2021 najkasneje do 10. januarja 2022. 
Obrazec bo dostopen na intranetu Univerze v Mariboru, kamor mora biti v končni 
obliki tudi naložen. 

 
SKLEP 10: Samoevalvacijska poročila morajo predhodno obravnavati in potrditi tudi ustrezni 

organi članic in drugih članic Univerze v Mariboru. 
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Ad. 6 
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, je trenutno vpisanih 111 kandidatov 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 bo Senatu UM do 30. marca 2022 ponovno poročala o učinkih 
načrtovanih ukrepov, navedenih v dopolnjenem akcijskem načrtu. 
 

Senat UM je 26. oktobra 2021 potrdil končno poročilo v postopku notranje programske 
evalvacije študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in akcijski načrt 
korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje. Odločitev Senata je 
objavljena na spletni strani UM. 
 

Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije Fakultete za organizacijske vede je končno. 
Fakulteta je bila pozvana da do 10. januarja 2022 pripravi (dopolnjen) akcijski načrt korektivnih ukrepov 
za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje. 
 

Notranja programska evalvacija Fakultete za energetiko je potekala 14. in 15. oktobra 2021. 
Fakulteta je bila pozvana, da do 3. decembra 2021 poda pripombe na poročilo o izvedbi notranje 
programske evalvacije. Evalvacijska komisija bo pripombe proučila v roku 15 dni. 
 

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

V Oddelku za izobraževanje in študij UM so pregledali zahtevano dokumentacijo v postopku 
notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in 
ocenili, da je ustrezna. Evalvacijska komisija je medtem opravila pripravljalni sestanek, notranja 
programska evalvacija pa bo potekala konec januarja 2022. 
 

Strokovni sodelavci Oddelka za izobraževanje in študij UM bodo pregledali zahtevano 
dokumentacijo v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
zdravstvene vede. Brez razprave je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 11: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 7 

Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM, se je uvodoma 
zahvalila članom in nadomestnim članom Komisije za vloženo delo pri pripravi zadnjih samoevalvacijskih 
poročil, ki so predstavljala temeljne dokumente za strokovnjake NAKVIS v postopku ponovne akreditacije 
UM. Brez tovrstne akreditacije univerza ne more delovati, samoevalvacijski proces na UM pa je dobro 
utečen in navzven predstavlja zrelo univerzo. 
 



 6 

Poročala, da je Državni zbor RS 18. novembra 2021 soglasno sprejet Zakon o 
znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ureja znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem, ki 
se delno ali v celoti financira iz državnega proračuna in drugih virov. Zakon določa organiziranost 
znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, znanstvenoraziskovalno dejavnost ter financiranje, 
organiziranost, izvajanje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Omenjeni zakon predvideva 
stabilnejše financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki je opredeljena kot javna služba. Pedagoška 
in raziskovalna dejavnost sta opredeljeni kot enakovredni in dopolnjujoči se. Več aktivnosti Javne 
agencije RS za raziskovalno dejavnost prenaša zakon na javne univerze, s tem bo potrebno 
znanstvenoraziskovalno dejavnost v prihodnosti tudi podrobneje evalvirati. Besedilo zakona na UM 
zaenkrat še proučujejo. 
 

Kolegij rektorja UM je obravnaval temo brezogljične univerze. V kratkem bo rektor UM imenoval 
delovno skupino, ki bo pripravila oceno ogljičnega odtisa naše univerze, cilj pa je postati brezogljična 
univerza v obdobju, ki ga bo delovna skupina ocenila kot realnega, seveda upoštevajoč zmožnosti same 
univerze za prilaganje kot tudi širšega okolja, javnega prevoza, regulacije s področja delovnih razmerij 
ipd. Pri delu bo delovna skupina sledila metodologiji s Tehniške univerze iz Gradca. Vsakršnim predlogom 
ukrepov s tega področja bo sledila široka razprava o tej tematiki znotraj celotne UM. Po krajši razpravi je 
bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 12: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o delu prorektorice 

za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 8 

Danilo Majcen, vodja Službe za razvoj kariere zaposlenih, je povedal, da so v sklopu usposabljanj 
Izpopolni UM 29. novembra 2021 organizirali delavnico Samoevalvacije študijskih programov. Na 
usposabljanju je doc. dr. Aleksandra Nuč Blažič s Filozofske fakultete na primeru študijskega programa 
Prevajanje in tolmačenje predstavila pripravo letnega samoevalvacijskega poročila, kako lahko vodja 
študijskega programa spremlja aktualnost, kakovost ter ustreznost vsebin študijskega programa, kako v 
poročilu nazorno predstavi razvoj študijskega programa za preteklo študijsko leto in kako sprejeti ukrepe 
za izboljšanje in posodobitev študijskega programa ter zaključek povratne zanke kakovosti. Dogodek so 
organizirali s ciljem učinkovite priprave samoevalvacijskega poročila, ki vodjem študijskih programov 
omogoča njegovo nadaljnje posodabljanje in razvijanje. Posnetek usposabljanja je objavljen na kanalu 
Microsoft Stream (https://web.microsoftstream.com/video/42d7b0f0-fd39-4177-a368-
2fbc2f837c59?list=studio), kjer je na voljo tudi večina drugih posnetkov z izobraževanj Izpopolni UM. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 12.50. 
 
 
V Mariboru, 17. decembra 2021 
 
 

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

https://web.microsoftstream.com/video/42d7b0f0-fd39-4177-a368-2fbc2f837c59?list=studio
https://web.microsoftstream.com/video/42d7b0f0-fd39-4177-a368-2fbc2f837c59?list=studio

