
 
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

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

ki je potekala 4. februarja 2021 na daljavo s pričetkom ob 11. uri 
(preko spletne aplikacije Microsoft Teams) 

 
 
 
Prisotni člani Komisije: prof. dr. Marko Marhl, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Gregor Polančič, prof. dr. 
Zdravko Praunseis, Katja Hanžič, prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Jernej Prišenk, prof. dr. Roman Gumzej, 
doc. dr. Daniel Eremita, prof. dr. Alenka Brezavšček, prof. dr. Bojan Ačko, doc. dr. Andreja Trdina, prof. 
dr. Danijela Frangež, doc. dr. Mateja Lorber, prof. ddr. Ana Vovk Korže, doc. dr. Bojan Kovačič, prof. dr. 
Aleš Kobal, Damir Mlakar, Sandra Kurnik Zupanič, Robert Presker, Matej Rožmarin, Maruša Erce, Sandi 
Šantl. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Andraž Stožer, Rok Gorenšek, Tim Diaci, Tina Pikelj. 
 
Ostali prisotni: Marjana Potočnik, doc. dr. Rok Hacin, prof. dr. Janja Hojnik, prof. dr. Matjaž Šraml, prof. 
dr. Borut Jereb, prof. dr. Tatjana Kreže, prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Irena Stramljič Breznik, mag. Miha 
Pauko, Danilo Majcen. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 6. redne Komisije za ocenjevanje kakovosti 
univerze. 

2. Dopolnitev sestave Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
3. Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
4. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
5. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
6. Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za logistiko. 
7. Vzorčne evalvacije študijskih programov članic Univerze v Mariboru. 
8. Poročilo o izvedenih izobraževanjih Izpopolni UM v letu 2020 za zaposlene na Univerzi v 

Mariboru. 
9. Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
10. Razno. 

 
 

Predsednik Komisije prof. dr. Marko Marhl je pozdravil navzoče, ki so seji prisostvovali preko 
spletne aplikacije Microsoft Teams, in ugotovil njeno sklepčnost. Predlagal je dnevni red seje, s katerim 
so se prisotni strinjali in soglasno sprejeli 
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SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlagani dnevni red svoje 7. 
redne seje. 

 
 
Ad. 1 

Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 6. redne 
seje Komisije, ki je potekala 3. decembra 2020. Poročal je, da so bili soglasno sprejeti sklepi 4, 5, 6, 7 in 8 
ostali v izvajanju zaradi samoevalvacijskega postopka članic in drugih članic UM, ki pravkar poteka, 
medtem ko so bili ostali sklepi uresničeni. K zapisniku omenjene seje 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 6. redne seje. 
 
 
Ad. 2 

Mag. Miha Pauko je povedal, da je Senat UM na svoji 15. redni seji 22. decembra 2020 razrešil 
prof. dr. Anjo Žnidaršič in prof. dr. Alenko Brezavšček kot članico ozirom nadomestno članico Komisije s 
Fakultete za organizacijske vede. Slednjo je imenoval za članico Komisije, nadomestni član z omenjene 
fakultete pa je postal doc. dr. Matjaž Maletič. Nova članica Komisije se je 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 
 Predsednik Komisije je uvodoma povedal, da so fakultete UM sredi samoevalvacijskega postopka 
ter na osnovi enotnega predpisanega in predizpolnjenega obrazca pripravljajo samoevalvacijska poročila 
za študijsko leto 2019/2020. Le-ta je letos še izboljšan in tehnično nadgrajen, s čimer bo olajšano delo 
uporabnikov, ki jim bo tako ostalo več časa za analiziranje podatkov. 
 
 Robert Presker, vodja Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM, je povedal, da so strokovne 
službe Rektorata prejele nekaj dodatnih vprašanj, v glavnem glede pridobitve podatkov iz aplikacije za 
spremljanje kazalnikov znanstvenoraziskovalne uspešnosti, ki so jih korespondenčno razrešili. Na 
intranetnih straneh Samoevalvacije članic UM so dodatno naložili kazalnike kakovosti za izobraževalno 
dejavnost. Podatki o znanstvenoraziskovalnem delu bodo, preko že omenjene aplikacije, na voljo od 5. 
februarja 2021 naprej, tako da jih ni potrebno zbirati na fakultetah, npr. z iskanjem v sistemu SICRIS. Po 
daljši razpravi, v kateri je sodelovalo več prisotnih, je bil soglasno sprejet 
 
 
SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z izvedbo samoevalvacijskih 

postopkov članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
 
 
Ad. 4 

Robert Presker je poročal, da je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (NAKVIS) decembra 2020 imenovala sestavo skupine strokovnjakov v postopku podaljšanja 
akreditacije UM. Predsedoval ji bo prof. dr. Nejc Šarabon z Univerze na Primorskem, v devetčlanski ekipi 
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evalvatorjev so še po en visokošolski učitelji z univerz v Ljubljani, Novi Gorici, Pragi, Lilleu in Leidnu ter 
trije študenti slovenskih univerz. Sestavo skupine strokovnjakov bo posredoval članom Komisije. Iz 
agencije so še sporočili, da je prvi obisk UM predviden med 10. in 14. majem 2021. Glede na 
epidemiološko stanje v državi bo obisk potekal na daljavo, ko bodo evalvatorji s pomočjo programske 
opreme Zoom intervjuvali izbrane predstavnike članic in drugih članic UM, ki se bodo združevali v 
skupine po tri izmed njih. Drugi obisk skupine strokovnjakov NAKVIS bo potekal predvidoma v oktobru 
2021. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 

akreditacije Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 5 

Robert Presker je predstavil notranje programske evalvacije na UM, ki so v teku. Evalvacije 
študijskih programov zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa potekajo na daljavo, 
pri čemer ni možnosti za ogled prostorov in opreme fakultete ter stik s študenti izven predvidenih 
srečanj. V mrežo ocenjevalcev iz slovenskega in mednarodnega visokošolskega prostora, ki bodo izvajali 
ali že izvajajo notranje evalvacije študijskih programov, je trenutno vpisanih 90 visokošolskih učiteljev z 
UM ter ostalih domačih in tujih univerz ter študentov. 
 

Zahtevana dokumentacija v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov 

Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je bila pregledana in je ustrezna, evalvacijski 

obisk bo potekal 25. in 26.marca 2021. 

 
Dokumentacijo v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 

organizacijske vede so pregledali v Oddelku za izobraževanje in študij UM, fakulteto pa pozvali k 

dopolnitvam gradiva oziroma odpravi pomanjkljivosti. 

 
Evalvacijski obisk Fakultete za turizem v postopku notranje programske evalvacije njenih 

študijskih programov je potekal 15. in 16. decembra 2020, evalvacijsko poročilo je bilo medtem že 
oddano in je postalo končno, fakulteta pa mora v roku 60 dni pripraviti akcijski načrt, ki ga bo potrdil njen 
senat. 
 

V postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske 
fakultete je bil evalvacijski obisk opravljen 10. in 11. decembra 2021, evalvacijska komisija naj bi do srede 
januarja 2021 Oddelku za izobraževanje in študij UM posredovati poročilo o izvedbi notranje programske 
evalvacije. 
 

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

Fakulteta za energetiko je v postopku notranje programske evalvacije svojih študijskih programov 
12. januarja 2021 je Oddelku za izobraževanje in študij UM posredovala zahtevano dokumentacijo, ki jo 
bodo pooblaščeni sodelavci oddelka pregledali v roku enega meseca. 
 

Mag. Miha Pauko je predstavil sklep Senata UM, ki je na svoji 15. redni seji 22. decembra 2020 
pozval Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, da mu do marca 2021 posreduje posreduje 
dopolnitev akcijskega načrta korektivnih ukrepov v točkah 11 in 16 na način, da bo le-ta že vseboval tudi 
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izvedbene ukrepe, ki jih bo fakulteta na osnovi izvedenih analiz opredelila. Senat UM je na isti seji sprejel 
končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede. 
 

Prof. dr. Jernej Prišenk, predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede, je poročal, da aktivnosti na fakulteti potekajo v smeri že omenjenih dopolnitev in v 
skladu z navedenim sklepom Senata UM. Z dopolnitvami se bo prihodnji teden seznanila fakultetna 
komisija za ocenjevanje kakovosti, nato pa jih bo na redni februarski seji obravnaval še senat fakultete. 
Predvidel je, da bodo dopolnjeni akcijski načrt korektivnih ukrepov, izdelan na podlagi dogovora s 
Komisijo, posredovali strokovnim službam Rektorata do predvidenega roka v marcu2021. 
 

Prof. dr. Marko Marhl je dodal, da mora dopolnjen akcijski načrt korektivnih ukrepov, izdelan na 
podlagi priporočil iz poročila o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede, sprejeti najprej Komisija ter nato potrditi Senat UM, zato bo na to temo 
predvidoma še v marcu 2021 sklical izredno sejo Komisije. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 6: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 6 

Strokovni sodelavec Komisije je poročal, da je le-ta na spletni strani UM 5. januarja 2021 objavila 
Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije 
študijskih programov Fakultete za logistiko. Sodelavci iz Oddelka za razvoj in študentske zadeve UM so z 
razpisom posebej seznanili vse vključene v vzpostavljeno mrežo evalvatorjev študijskih programov. 
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 27. januarja 2021, 
strokovna služba Komisije pa je prejela 16 vlog. Za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje 
programske evalvacije študijskih programov Fakultete za energetiko kandidirajo (po vrstnem redu, kot je 
strokovna služba prejemala posamezne vloge): prof. dr. Ajda Fošner (Fakulteta za management, Univerza 
na Primorskem), prof. dr. Andreja Istenič Starčič (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani), Jan Jezeršek (študent, Medicinska fakulteta, 
Univerza v Mariboru), Minea Šućur (študentka, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru), prof. dr. 
Peter Trkman (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), prof. dr. Iztok Palčič (Fakulteta za strojništvo, 
Univerza v Mariboru), prof. dr. Armand Faganel (Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), 
Tilen Tajnik (študent, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru), 
Matevž Roškarič (študent, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru), Sara 
Zmrzlak (študentka, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru), 
Davor Ornik (študent, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru), 
prof. dr. Saša Jazbec (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru), David Bohar (študent, Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru), David Borlinič Gačnik (študent, Pravna fakulteta, Univerza v 
Mariboru), doc. dr. Tina Tomažič (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v 
Mariboru) in prof. dr. Marko Čepin (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani). V nadaljevanju je 
potekala razprava glede kandidatov, ki bodo evalvirali 5 študijskih programov omenjene fakultete. Mag. 
Miha Pauko je povedal, da je na razpis prijavljenih 5 kandidatov iz vrst visokošolskih učiteljev, ki niso 
zaposleni na UM, trije prijavljeni kandidati so zaposleni na UM, kandidira pa 8 študentov. Prisotni so v 
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nadaljevanju dali prednost prof. dr. Petru Trkmanu, prof. dr. Saši Jazbec in študentu Tilnu Tajniku. 
Predstavil je predlog, da Komisija rektorju UM predlaga, da s sklepom imenuje tričlansko evalvacijsko 
komisijo za projekt notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za logistiko. Prof. dr. 
Roman Gumzej, član Komisije s Fakultete za logistiko, je predlog za imenovanje sestave evalvacijske 
komisije podprl in izrazil zadovoljstvo zaradi izkazanega velikega interesa kandidatov za evalvatorje 
oziroma uravnotežene sestave predlagane evalvacijske komisije. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP 7: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da 

imenuje evalvacijsko komisijo pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih 
programov Fakultete za logistiko v naslednji sestavi: prof. dr. Peter Trkman 
(Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), predsednik, ter člana prof. dr. Saša Jazbec 
(Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) in Tilen Tajnik (študent, Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru). 

 
 
Ad. 7 

Mag. Miha Pauko je uvodoma predstavil vzorčne evalvacije študijskih programov, kot jih v 
svojem 50. členu opredeljujejo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 
študijskih programov NAKVIS (določanje vzorca študijskih programov za evalvacijo in postopek). V 
pristojnosti agencije so poleg rednih oziroma izrednih evalvacij visokošolskega zavoda, izrednih evalvacij 
študijskega programa tudi evalvacije vzorca študijskih programov. Svet agencije vsako leto za naslednje 
študijsko leto določi vzorec študijskih programov in sprejme načrt, po katerem jih bo agencija evalvirala. 
V vzorcu je vsako leto najmanj 2 odstotka akreditiranih študijskih programov. Namen teh evalvacij je 
svetovanje visokošolskim zavodom pri razvijanju samoevalvacije in izboljševanju kakovosti študijskih 
programov. Pri določanju vzorca lahko svet upošteva različne dejavnike oziroma kazalnike, povezane z 
ugotovitvami iz preteklih postopkov. V vzorec lahko zajame študijske programe glede na posamezne 
stopnje in vrste, posamezna študijska, umetniška ali strokovna področja oziroma znanstvene discipline, 
način izvajanja ali samoevalvacijske postopke. Predloge za zajetje posameznih študijskih programov v 
vzorec lahko dajo tudi visokošolski zavodi. Postopek evalvacije vzorca poteka po postopku evalvacije 
posameznih programov v okviru podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov z obveznim obiskom 
skupine strokovnjakov. Postopek evalvacije vzorca študijskih programov se konča s priporočili 
visokošolskim zavodom za izboljšanje samoevalvacije, izvajanja, posodabljanja oziroma kakovosti 
študijskega programa. V letu 2021 je svet agencije v evalvacijo vzorca vključil študijske programe, ki 
izobražujejo za regulirane poklice. V evalvacijo vzorca so vključeni 4 programi, ki se izvajajo na UM, in 
sicer: Filozofija Filozofske fakultete (2. stopnja), Predmetni učitelj Fakultete za naravoslovje in 
matematiko (2. stopnja) ter Likovna pedagogika (1. in 2. stopnja). V letu 2020 je NAKVIS prav tako 
evalvirala 4 vzorce študijskih programov, po dva na filozofski oziroma pedagoški fakulteti. 
 

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik, prodekanica za kakovost, kadre in razvoj Filozofske fakultete, je 
predstavila izvedeni vzorčni evalvaciji magistrskih študijskih programov Prevajanje in tolmačenje ter 
Madžarski jezik s književnostjo. Izkušnja je bila zanimiva in pozitivna, fakulteta pa je dvodnevni 
evalvacijski obisk v oktobru 2020 pričakala dobro pripravljena. Razgovori članov skupine strokovnjakov 
NAKVIS s posameznimi deležniki fakultete so potekali preko programske opreme Zoom. Prejeli so 
preliminarno poročilo evalvatorjev (končnega še ne), iz katerega je razvidno, da opazovana študijska 
programa izpolnjujeta standarde kakovosti, neskladnosti ni. Poleg priporočenih določenih priložnosti za 
izboljšanje, ki jih bosta oddelka upoštevala, je skupina strokovnjakov izpostavila tudi odličnosti, kot 
dobro delujoč sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti tako na ravni fakultete kot oddelkov, izjemno 
interaktivno sodelovanje med akademskim osebjem na Oddelku za prevodoslovje, na Oddelku za 
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madžarski jezik in književnost pa odličen pretok informacij, sodelovanje z vodstvom in študenti. Posebej 
je izpostavila študijski program hungaristike, ki predstavlja najmanjši oddelek na celotni UM (gre za 
izrazito neposredno in individualno delo z majhnim številom vpisanih študentov), a ima zaradi nacionalne 
manjšine v državi status izrednega nacionalnega pomena. Področje svojega delovanja se oddelek trudi 
širiti s pripravljenim študijskim programom madžarščine kot tujega jezika in je v potrjevanju pri organih 
univerze. 
 

Doc. dr. Bojan Kovačič, predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti Pedagoške fakultete, je 
predstavil izvedeni vzorčni evalvaciji magistrskih študijskih programov Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
ter Glasbena pedagogika. Evalvacijski obisk je potekal 30. oktobra 2020, prav tako na daljavo. Opisal je 
njegov potek in izpostavil, da je fakulteta izdelala diaprojekcijo s fotografijami, v kateri je prikazala svoje 
prostore in materialne zmožnosti, saj si jih evalvatorji niso mogli ogledati. Skupina strokovnjakov NAKVIS 
je v intervjujih izhajala iz samoevalvacijskih poročil in akcijskih načrtov ukrepov za izboljšanje za zadnja tri 
leta. Podrobneje je predstavil 54. člen omenjenih meril agencije, ki opredeljuje obrazec za evalvacijo 
študijskega programa. Na sklepnem srečanju so se seznanili s preliminarnimi ugotovitvami evalvatorjev 
in priložnostmi za izboljšanje. Končnega evalvacijskega poročila fakulteta še ni prejela. 
 

Predsednik komisije se je zahvalil poročevalcem in ocenil, da tovrstna poročila s posameznih 
fakultet predstavljajo koristne napotke ter izmenjave dobrih praks, da bodo tudi ostali čim bolje 
pripravljeni na tovrstna preverjanja kakovosti študijskih programov. 
 

Prof. ddr. Ana Vovk Korže je izpostavila samoevalvacijska poročila kot ključne dokumente, iz 
katerih izhajajo evalvatorji pri pripravah na evalvacijske obiske. 
 

Robert Presker je še dodal, da so samoevalvacijska poročila na UM prav iz tega razloga 
strukturirana glede na merila NAKVIS, pomen in zavedanje o pomembnosti samoevalvacijskih poročil na 
celotni UM pa se dviga. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z vzorčnimi evalvacijami 

študijskih programov članic Univerze v Mariboru v letu 2020. 
 
 
Ad. 8 

Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM, je poročala, da UM 
že šesto leto organizira izobraževanja za zaposlene Izpopolni UM s poudarkom na usposabljanju 
visokošolskih učiteljev (visokošolska didaktika), temu pa so nato dodali tudi številne delavnice za 
prepoznavanje ključnih kompetenc zaposlenih pri svojem delu. Izobraževanja so razdelili na več področij: 
visokošolska didaktika, raziskovanje, razvoj mehkih veščin, zdravje in dobro počutje zaposlenih, razvoj 
strokovnih/informacijsko tehnoloških veščin, razvoj kakovosti, nenazadnje tudi prenosljive spretnosti za 
doktorske študente. Udeležba na dogodkih za izboljšanje pedagoškega dela je za visokošolske učitelje 
UM ovrednotena s točkami, udeleženci pa prejmejo potrdila v elektronski obliki, ki se hranijo v portfeljih 
zaposlenih. V letu 2020 je bila vzpostavljena tudi videostoritev Microsoft Stream, kjer je shranjena večina 
posnetkov, s čimer si zaposleni na univerzi lahko kadar koli in na poljubni napravi ogledajo posnetke 
izobraževanj. Na pobudo Mestne občine Maribor je bilo v lanskem letu njihovim sodelavcem omogočena 
udeležba na izobraževanjih. Lani je bilo organiziranih 47 dogodkov, ki se jih je udeležilo 2.806 
udeležencev (edinstvenih udeležencev je bilo 991), pri čemer je potrebno poudariti, da podatki o 
udeležbi med letoma 2019 (1.834 udeležencev) in 2020 niso neposredno primerljivi, saj je večina 
dogodkov lani potekala na daljavo - s pomočjo orodja MS Teams. Udeleženci izobraževanjem od leta 
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2016 v povprečju namenjajo skupno povprečno oceno med »dobro« in »zelo dobro«. V letu 2020 je 
znašala ocena zadovoljstva 4,74. Poudarek so namenili tudi usposabljanjem podiplomskih študentov za 
pridobitev prenosljivih znanj, dogodkov se je udeležilo skupno 165 študentov. Dogodki z najvišjo oceno 
sodijo na področje zdravja in dobrega počutja zaposlenih, razvoja strokovnih/informacijsko tehnoloških 
veščin in raziskovanja. Dogodki z najvišjo udeležbo pa so s področja zdravja in dobrega počutja 
zaposlenih, prenosljivih spretnosti za doktorske študente, razvoja mehkih veščin, razvoja 
strokovnih/informacijsko tehnoloških veščin in raziskovanja. V krajši razpravi so prisotni pohvalili takšno 
obliko izobraževanj in podprli predlog Danila Majcna, da delavnice vnaprej potekajo hibridno: v živo, ko 
bodo epidemiološki pogoji to spet dovoljevali, ter na daljavo, še zlasti za kolege z dislociranih fakultet. 
Soglasno je bil sprejet predlagani 
 
SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o izvedenih 

izobraževanjih Izpopolni UM v letu 2020 za zaposlene in študente na Univerzi v 
Mariboru. 

 
 
Ad. 9 

Prof. dr. Janja Hojnik je dejala, da je vodstvo UM še vedno vpeto v izzive glede še zmeraj trajajoče 
epidemije novega koronavirusa, prednostno z zagotovitvijo pogojev za čim bolj nemoten potek 
izobraževalne dejavnosti. Od nedavnega so na fakultetah ponovno dovoljene laboratorijske vaje, pred 
katerimi poteka tudi hitro testiranje pedagoškega osebja in študentov. 
 
 Od 1. januarja 2021 je nova prorektorica za študijsko dejavnost UM prof. dr. Mihaela Koletnik. 
 
 Vodstvo UM je vključeno v projekt ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network 
Alliance). Gre za evropsko meduniverzitetno mrežo, znotraj katerih se bodo študenti, zaposleni in 
raziskovalci lahko neovirano gibali. 
 

Seveda se ni mogla izogniti dejstvu, da Vlada Republike Slovenije prvič doslej v predvidenem roku 
ni podala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe druge 
stopnje za naslednje študijsko leto, s čimer se prične postopek za izvedbo prijave ter vpisa v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe druge stopnje. Rektor UM je kor predsedujoči Rektorski 
konferenci Republike Slovenije takoj naslovil apel na vlado ter opozoril na morebitne posledice.  
 

Poročala je, da vodstvo univerze pripravlja načrt za infrastrukturo UM ter da je preučilo predlog 
nekaterih njenih članic za spremembe Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru. Sprejelo je 
sklep, da do izteka prehodnega obdobja v pravilnik ne bodo posegali. 
 

Senat UM je na svoji 15. redni seji 22. decembra 2021 potrdil Akcijski načrt kadrovske strategije 
za raziskovalce v obdobju 2021-2023 ter Analizo stopnje implementacije načel Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Univerzi v Mariboru 2020. Predvideno 
je, da tudi Komisija okrepi presojo kadrovskih vidikov dela v samoevalvacijskih poročilih. 
 
 Zaključila je, da bo na UM kmalu ustanovljena delovna skupina za enake možnosti, ki bo 
pripravila akcijski načrt s področja enakosti spolov in dostopnosti univerze za invalide in ljudi s 
funkcijskimi omejitvami. Ta načrt bo kmalu predstavljal tudi pogoj, da se bo UM lahko prijavljala na 
mednarodne projekte. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
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SKLEP 10: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o delu prorektorice 
za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 10 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 12.45. 
 
 
V Mariboru, 10. februarja 2021 
 
 

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


