
 
 
 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UNIVERZE 
 
 
 

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

ki je potekala 17. junija 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, Katja 
Hanžič, prof. dr. Samo Korpar, prof. dr. Jernej Prišenk, prof. dr. Roman Gumzej, doc. dr. Daniel Eremita, 
prof. dr. Danijela Frangež (MS Teams), prof. ddr. Ana Vovk (MS Teams), doc. dr. Bojan Kovačič, Sandra 
Kurnik Zupanič, Robert Presker, Maruša Erce, Rok Gorenšek, Sandi Šantl. 
 
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Zdravko Praunseis, prof. dr. Alenka Brezavšček, prof. dr. Bojan Ačko, 
doc. dr. Andreja Trdina, doc. dr. Mateja Lorber, prof. dr. Andraž Stožer, prof. dr. Aleš Kobal, Damir 
Mlakar, Matej Rožmarin, Tim Diaci, Tina Pikelj. 
 
Ostali prisotni: doc. dr. Irena Kosi-Ulbl, prof. dr. Marko Koščak, mag. Maja Strauss, prof. dr. Janja Hojnik, 
mag. Miha Pauko, prof. dr. Marjan Mernik, Danilo Majcen, doc. dr. Borut Werber (MS Teams). 
 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika in pregled uresničenih sklepov 8. redne seje Komisije za ocenjevanje 
kakovosti univerze. 

2. Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
3. Izvedba samoevalvacije članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
4. Poenotenje akcijskih načrtov korektivnih ukrepov članic in drugih članic Univerze v Mariboru. 
5. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske 

fakultete. 
6. Poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Zgodovina Filozofske 

fakultete. 
7. Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku. 
8. Načrt izvedbe programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru v letu 2022. 
9. Informacije o dejavnostih Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
10. Poročilo Delovne skupine za pripravo politike spremljanja rezultatov razvrščanja Univerze v 

Mariboru v mednarodnih lestvicah. 
11. Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
12. 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 
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SKLEP 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlagani dnevni red svoje 9. 

redne seje. 
 
 
Ad. 1 

Mag. Miha Pauko, strokovni sodelavec Komisije, je navzoče seznanil z vsebino zapisnika 8. redne 
seje Komisije, ki je na daljavo potekala 8. aprila 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 8. redne seje. 
 
 
Ad. 2 

Predsednik Komisije je izrazil lastno zadovoljstvo z obiskom skupine strokovnjakov Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) – zaradi razglašenih epidemioloških 
razmer je potekal na daljavo s pomočjo programske opreme Zoom med 10. in 14. majem 2021 – v 
postopku podaljšanja akreditacije UM in izpostavil, da so tudi nekateri izmed prisotnih sodelovali v 
pogovorih z evalvacijsko komisijo. Razgovori z evalvatorji so potekali v angleškem jeziku (zaradi 
mednarodne zasedbe evalvatorjev), zagotovljeno pa je bilo tudi prevajanje. Evalvatorji so preliminarno 
zaznali napredek naše univerze, narejen v zadnjih sedmih letih, ter ob koncu evalvacijskega obiska 
izpostavili veliko prednosti, a tudi priložnosti za izboljšanje. Med slednjimi je omenil, da zanka kakovosti 
ponekod ni zmeraj sklenjena, še posebej ne pri akcijskih načrtih ukrepov ter njihovem uresničevanju. 
Vsem sodelujočim so se iskreno zahvalili za konstruktivno sodelovanje, še posebej pa pohvalili dejstvo, 
da je zaključno predstavitev preliminarnih ugotovitev strokovnjakov preko platforme Zoom spremljalo 
skoraj 400 udeležencev, zaposlenih in študentov UM. 
 

Robert Presker je poročal, da bo skupina strokovnjakov NAKVIS izvedla še drugi del 
evalvacijskega obiska v postopku podaljšanja akreditacije UM, predvidoma v oktobru 2021, ko bo 
ocenjevala še izbrane študijske programe UM. Trenutno poteka postopek izbire študijskih programov, ki 
naj bi jih potrdil Svet NAKVIS na svoji naslednji redni seji. Na UM tako v kratkem pričakujemo uradno 
obvestilo, kateri študijski programi bodo predmet presoje v drugem delu evalvacijskega obiska, vodstva 
izbranih fakultet bo strokovna služba UM o tem seveda nemudoma uradno obvestila. Sledilo bo poročilo 
strokovnjakov NAKVIS, na katero bo vodstvo UM lahko podalo morebitne pripombe, zaključen postopek 
podaljšanja akreditacije UM pa je pričakovati v začetku leta 2022. Seveda je pričakovati, da bo nacionalna 
agencija UM podaljšala akreditacijo za naslednje obdobje. Po daljši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s postopkom ponovne 

akreditacije Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 3 

Prof. dr. Marko Marhl je uvodoma povedal, da so članice UM izvedle samoevalvacijski postopek 
in izdelale samoevalvacijska poročila s poenoteno osnovno strukturo za študijsko leto 2019/2020. Na v ta 
namen ustvarjenem spletnem mestu intraneta UM so naložena letna poročila o samoevalvaciji. Rok za 
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oddajo samoevalvacijskih poročil se je – v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti Univerze v 
Mariboru – iztekel 31. marca 2021. Vsa poročila so obravnavali tudi ustrezni organi članic in drugih članic 
UM. Vsem predsednikom komisij za ocenjevanje kakovosti se je zahvalil za vloženi čas in opravljeno delo. 
Povedal je, da so samoevalvacijska poročila fakultet že tretje leto zapored poenotena in primerljiva. 
Obrazec zadnjega samoevalvacijskega poročila je bil nekoliko dodelan in izboljšan. 
 

Strokovni sodelavec Komisije je predstavil Poročilo o izvedbi samoevalvacije članic in drugih 
članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020, ki uvodoma vsebuje povzetek o kakovosti na UM, 
nato pa sledi opis vloge Komisije, predstavitev zgodovine samoevalvacij na UM, opis samoevalvacijskega 
postopka na UM v obravnavanem obdobju ter podrobnejša predstavitev obrazca samoevalvacijskega 
poročila. Strokovni sodelavci v Oddelku za razvoj in študentske zadeve UM so iz samoevalvacijskih poročil 
članic in drugih članic UM za študijsko leto 2019/2020 v nadaljevanju strnili vsebinske ugotovitve 
(prednosti oziroma priložnosti za izboljšanje). Ob koncu poročila je zapisanih nekaj dobronamernih 
priporočil za vodstvene delavce članic in drugih članic UM v smislu krepitve kulture kakovosti, kot 
spodbujanje zaposlenih k resnemu pristopu ocenjevanja kakovosti, spodbujanje in upoštevanje 
aktivnejšega dela komisij za ocenjevanje kakovosti, spremljanje izvajanja akcijskega načrta korektivnih 
ukrepov … Postopek samoevalvacije na UM je postal utečen, predsednikom posameznih komisij za 
ocenjevanje kakovosti pa se je zahvalil za sodelovanje in vloženi napor. V bodoče bodo postopek 
samoevalvacije in izdelavo poročila poskušali nekoliko olajšati z digitalizacijo obrazca samoevalvacijskega 
poročila. Pričujoče poročilo bo obravnaval in sprejel še Senat UM, predvidoma na svoji redni seji 6. julija 
2021. 
 

Robert Presker je izpostavil nekatere ključne ugotovitve analize samoevalvacijskih poročil članic 
in drugih članic UM za študijsko leto 2019/2020, ki se ponavljajo pri več izmed njih, in sicer glede na 
posamezna poglavja presojanja kakovosti v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS (delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v 
okolje; kadri; študenti; materialni pogoji; zagotavljanje in izboljševanje kakovosti). 
 

Doc. dr. Borut Werber je spomnil, da je Komisija za ocenjevanje kakovosti Fakultete za 
organizacijske vede posredovala Komisiji nekaj predlogov za izboljšanje postopkov samoevalvacije. 
Predlagal je, da bi za digitalni obrazec samoevalvacijskega poročila lahko uporabili kakšno od namenskih 
programskih rešitev ter navedel aplikacijo DNA slovenskega podjetja NETs (https://www.nets.si/dna/). 
Aplikacija se lahko prilagodi posameznim zahtevam in podpira popise procesov, predloge, naloge, 
izvedbo, sledenje sprememb na dokumentih, izdelavo poročil procesov kakovosti (npr. po modelu 
odličnosti EFQM, kar je podobno sistemu delovanja NAKVIS), akcijske načrte z izvajalci, nadzornike, 
datume izvedbe …, ter je združljiva z drugo programsko opremo in jo uporablja več najuspešnejših 
podjetij v Sloveniji. Na fakulteti so po tem vzoru poskusili uporabiti Share point za akcijski načrt. 
 

Predsednik Komisije je povedal, da je digitalizacija samoevalvacijskega poročila orientacija 
Komisije, še prej pa bo potrebno upoštevati vsebinski vidik samoevalvacijskih poročil. Prisotne je zaprosil 
za predloge izvajalcev prenove oziroma digitalizacije obrazca samoevalvacijskega poročila. Po daljši 
razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 4: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Poročilo o izvedbi samoevalvacije 

članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020 in ga posreduje 
v obravnavo Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 

https://www.nets.si/dna/
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Ad. 4 
Predsednik Komisije je dejal, da je le-ta na svoji 8. redni seji, ki je potekala 8. aprila 2021, sprejela 

sklep, da njeni člani svoje predloge in pobude glede poenotenega akcijskega načrta korektivnih ukrepov 
na UM do 10. maja 2021 objavijo na portalu komisije Microsoft Teams. Del predlogov je bil upoštevan, za 
vzorec poenotenega akcijskega načrta korektivnih ukrepov je Robert Presker izdelal tabelo po vzoru 
obrazca akcijskega načrta UM za obdobje 2021–2025. Posamezni stolpci tabele vsebujejo sledeče 
podatke: področje, razvojni cilj, ukrep, kazalnik, izhodiščno vrednost kazalnika, ciljno vrednost kazalnika, 
rok izvedbe ter navedbo odgovorne osebe. Takšen poenoten akcijski načrt bi bil vključen v 
samoevalvacijsko poročilo v naslednjem ocenjevalnem obdobju. 
 

Prof. ddr. Ana Vovk je izrazila željo, da bi v tabeli dodali še stolpec glede stroškov pri izvajanju 
ukrepov iz akcijskih načrtov, še posebej v poglavju o materialnih pogojih. Robert Presker je pojasnil, da ni 
običajno, da bi se dodatni stolpec v akcijskem načrtu nanašal na finančne vire ter da ne predstavlja 
standarda. Finančni viri so lahko sicer ključni za doseganje določenih ukrepov, o čemer pa je moč 
poročati v rubriki stanje izvedbe ukrepa, ko začnemo spremljati njegovo izvajanje. Za uresničevanje 
ukrepa je potrebno v akcijskem načrtu tudi navesti možnost pridobivanja vira, enako v stanju izvedbe. 
Ukrep bo tako uresničen, če bodo na voljo potrebna finančne sredstva. 
 
SKLEP 5: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme predlog vzorca poenotenega 

akcijskega načrta ukrepov in ga vključi v obrazec samoevalvacijskega poročila članic in 
drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 

 
 
Ad. 5 

Robert Presker je uvodoma dejal, da se zaključuje postopek notranje programske evalvacije 6 
študijskih programov Germanistika Filozofske fakultete. Tričlanska evalvacijska komisija je po preučitvi 
dokumentacije ter dvodnevnega evalvacijskega obiska 10. in 11. decembra 2020 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 12. februarja 2021. Izpostavil je nekaj ugotovljenih prednosti, priložnosti za 
izboljšanje ter primerov dobre prakse. Na podlagi ugotovljenih priložnosti za izboljšanje je Filozofska 
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 redni seji 22. junija 2021 
obravnaval in potrdil še Senat UM. 
 

Prof. ddr. Ana Vovk je dodala, da bi si člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Filozofske fakultete 
želeli boljšega poznavanja celotne problematike fakultete, saj evalvatorji v okviru razgovorov s člani 
komisij za ocenjevanje kakovosti postavljajo vprašanja o vseh področjih, ne le o zagotavljanju kakovosti. 
Mag. Miha Pauko je pojasnil, da je o tem na sejah Komisije že pred leti potekala razprava, vodstvom 
fakultet pa je Komisija – tudi v postopkih notranjih institucionalnih evalvacij – podala priporočila, da 
predsednike komisij za ocenjevanje kakovosti vabijo na seje organov fakultete. Nenazadnje ima trenutno 
7 fakultet UM imenovane prodekane za področje ocenjevanja kakovosti. Po krajši razpravi je bil soglasno 
sprejet predlagani 
 
SKLEP 6: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme končno poročilo o izvedbi notranje 

programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske fakultete in 
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akcijski načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za 
izboljšanje ter ju posreduje v potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 6 

Robert Presker je poročal, da se zaključuje tudi postopek notranje programske evalvacije 6 
študijskih programov Zgodovina Filozofske fakultete. Tričlanska evalvacijska komisija je po preučitvi 
dokumentacije ter dvodnevnega evalvacijskega obiska 10. in 11. decembra 2020 izdelala poročilo o 
izvedbi notranje programske evalvacije, neskladnosti pa evalvatorji niso zaznali. Predstavil je razširjeni 
povzetek končnega evalvacijskega poročila, ki je nastalo 16. februarja 2021. Kot izhaja iz omenjenega 
poročila je izpostavil določene ugotovljene prednosti, priložnosti za izboljšanje ter primere dobre prakse. 
Na podlagi ugotovljenih priložnosti za izboljšanje je Filozofska 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 22. junija 2021 na svoji redni seji obravnaval in potrdil še Senat UM. 
 

Prof. ddr. Ana Vovk je poudarila ugotovitev evalvatorjev o velikem transferu rezultatov 
znanstvenoraziskovalnega dela v pedagoško delo. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 7: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme končno poročilo o izvedbi notranje 

programske evalvacije študijskih programov Zgodovina Filozofske fakultete in akcijski 
načrt korektivnih ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje ter 
ju posreduje v potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 7 

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 za stik s študenti izven predvidenih 
srečanj. V mrežo ocenjevalcev iz slovenskega in mednarodnega visokošolskega prostora, ki bodo izvajali 
ali že izvajajo notranje programske evalvacije študijskih programov, je trenutno vpisanih 93 visokošolskih 
učiteljev z UM ter 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 mora Senatu UM do 30. septembra 2021 poročati o učinkih načrtovanih 
ukrepov. 
 

V marcu 2021 je bila izvedena notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, evalvacijska komisija pa je pripravila poročilo o izvedbi 
notranje programske evalvacije. Nato je presojana fakulteta posredovala pripombe na omenjeno 
poročilo, evalvacijska komisija pa je pripombe preučila in podala končno poročilo. 
 

Dvodnevni obisk Fakultete za organizacijske vede je bil izveden na daljavo 3. in 4. junija 2021. 
Komisija evalvatorjev bo v roku 30 dni pripravila poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije 
študijskih programov fakultete. 
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Evalvacijski obisk Fakultete za turizem v postopku notranje programske evalvacije njenih 
študijskih programov je potekal decembra 2020, končno evalvacijsko poročilo in akcijski načrt korektivnih 
ukrepov za uresničevanje izpostavljenih priložnosti za izboljšanje pa je potrdil Senat UM na svoji 19. redni 
seji 20. aprila 2021. 
 

V postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Germanistika Filozofske 
fakultete je le-ta pripravila akcijski načrt korektivnih ukrepov. Komisija je na pričujoči seji obravnavala in 
sprejela končno poročilo o izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za 
turizem in akcijski načrt korektivnih ukrepov ter ju bo posredovala v potrditev Senatu UM. 
 

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

Pooblaščeni sodelavci Oddelka za izobraževanje in študij UM so pregledali zahtevano 
dokumentacijo v postopku notranje programske evalvacije študijskih programov Fakultete za energetiko 
in jo pozvali k dopolnitvam gradiva. 
 

Fakulteta za logistiko je posredovala zahtevano dokumentacijo v postopku notranje programske 
evalvacije študijskih programov, sodelavci prej navedenega oddelka pa jo bodo pregledali. Po krajši 
razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 8: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi pri postopkih 

notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru. 
 
 
Ad. 8 

Robert Presker je povedal, da – glede na sprejeti dokument Procesi notranjega upravljanja in 
spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v Mariboru – Komisija vsako leto najkasneje 
junija za naslednje študijsko leto potrjuje načrt izvedbe notranjih programskih evalvacij študijskih 
programov ali skupine študijskih programov na predlog Komisije za dodiplomski študij ali Komisije za 
podiplomski študij. Komisija za dodiplomski študij je na seji, ki je potekala 14. junija 2021, predlagala, da 
na UM v letu 2022 izvedemo notranje evalvacije 4 študijskih programov Ekonomsko-poslovne fakultete, 
6 študijskih programov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 10 študijskih 
programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 10 študijskih programov 
Fakultete za strojništvo ter nadaljnjih 6 študijskih programov Filozofske fakultete. Dodal je še, da bi 
morali na UM v okviru petih let izvesti notranje evalvacije vseh njenih študijskih programov. Po krajši 
razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
 
SKLEP 9: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze potrdi načrt izvedbe notranjih evalvacij 

naslednjih študijskih programov Univerze v Mariboru v letu 2022: 
1. Ekonomsko-poslovna fakulteta: visokošolski študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija, 
2. Ekonomsko-poslovna fakulteta: univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomske in 

poslovne vede, 
3. Ekonomsko-poslovna fakulteta: študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede, 
4. Ekonomsko-poslovna fakulteta: študijski program 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede, 
5. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: visokošolski študijski program 1. 

stopnje Elektrotehnika, 
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6. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: univerzitetni študijski program 1. 
stopnje Elektrotehnika, 

7. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: študijski program 2. stopnje 
Elektrotehnika, 

8. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: študijski program 3. stopnje 
Elektrotehnika, 

9. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: univerzitetni študijski program 1. 
stopnje Telekomunikacije, 

10. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: študijski program 2. stopnje 
Telekomunikacije, 

11. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: visokošolski študijski program 
1. stopnje Gradbeništvo, 

12. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: univerzitetni študijski program 
1. stopnje Gradbeništvo, 

13. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: študijski program 2. stopnje 
Gradbeništvo, 

14. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: študijski program 3. stopnje 
Gradbeništvo, 

15. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: visokošolski študijski program 
1. stopnje Prometno inženirstvo, 

16. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: univerzitetni študijski program 
1. stopnje Prometno inženirstvo, 

17. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: študijski program 2. stopnje 
Prometno inženirstvo, 

18. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: študijski program 3. stopnje 
Prometno inženirstvo, 

19. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: univerzitetni študijski program 
1. stopnje Arhitektura, 

20. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: študijski program 2. stopnje 
Arhitektura, 

21. Fakulteta za strojništvo: visokošolski študijski program 1. stopnje Strojništvo, 
22. Fakulteta za strojništvo: univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo, 
23. Fakulteta za strojništvo: študijski program 2. stopnje Strojništvo, 
24. Doktorska šola Fakultete za strojništvo: študijski program 3. stopnje, 
25. Fakulteta za strojništvo: visokošolski študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega 

oblikovanja, 
26. Fakulteta za strojništvo: univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni 

materiali, 
27. Fakulteta za strojništvo: študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, 
28. Fakulteta za strojništvo: univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, 
29. Fakulteta za strojništvo: študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo, 
30. Fakulteta za strojništvo: študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov, 
31. Filozofska fakulteta: univerzitetni študijski program 1. stopnje Slovenski jezik in književnost 

(enopredmetni), 
32. Filozofska fakulteta: univerzitetni študijski program 1. stopnje Slovenski jezik in književnost 

(dvopredmetni), 
33. Filozofska fakulteta: študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni 

pedagoški), 
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34. Filozofska fakulteta: študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost (dvopredmetni 
nepedagoški), 

35. Filozofska fakulteta: študijski program 2. stopnje Slovenski jezik in književnost (enopredmetni 
pedagoški), 

36. Filozofska fakulteta: študijski program 3. stopnje Slovenistične študije. 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga, da se notranje evalvacije izpeljejo po 
vertikali študijskih programov (povezava na 1., 2. in 3. stopnji), kjer je to utemeljeno. 

 
 
Ad. 9 

Prof. dr. Marjan Mernik, sicer član Sveta NAKVIS, je poročal o novostih glede aktivnosti agencije. 
Najprej je predstavil izjavo za javnost o ničelni toleranci do pritiskov na člane sveta, uslužbence in 
strokovnjake NAKVIS. Svet NAKVIS se zavzema za ničelno toleranco do vsakršnih pritiskov oziroma 
poskusov vplivanja na člane sveta, uslužbence ali domače in tuje strokovnjake NAKVIS, ki sodelujejo v 
akreditacijskih in evalvacijskih postopkih. Agencija na začetku vsake seje sveta NAKVIS preveri, ali je 
prišlo do morebitnih poskusov vplivanja na člane sveta, uslužbence ali domače in tuje strokovnjake 
NAKVIS. Strokovnjakom agencije, pa tudi vlagateljem in drugim zainteresiranim, so sporočili, da se bo z 
namenom zaščite neodvisnosti strokovnjakov ter ohranjanja integritete samih postopkov, NAKVIS v 
primeru poskusa nedovoljenega vplivanja ali pritiskov na strokovnjake še naprej z vso resnostjo in 
odgovornostjo odzvala in ukrepala. Zato so strokovnjake, ki igrajo ključno vlogo v akreditacijskih in 
evalvacijskih postopkih, pozvali, naj bodo občutljivi na poskuse nedovoljenih pritiskov nanje v zvezi s 
presojo in naj o morebitnih konkretnih primerih nedopustnih ravnanj takoj obvestijo strokovnega 
delavca NAKVIS, ki bo ustrezno, skladno s sprejetim notranjim protokolom agencije, postopal naprej 
(ocenil ali se postopek lahko nadaljuje ali pa mora svet agencije imenovati nadomestnega člana ekipe 
strokovnjakov). Ničelna toleranca do vsakršnih pritiskov na delo članov sveta, uslužbencev in 
strokovnjakov NAKVIS je predpogoj za zagotavljanje zaupanja vseh sodelujočih v postopkih agencije. 
Predstavil je še nekaj predlogov za obravnavo na naslednji seji Sveta NAKVIS, med njimi tudi predloge 
vzorčnih evalvacij študijskih programov v letu 2022, kjer bo NAKVIS v okviru le-teh ocenjeval študijske 
programe 3. stopnje. Z UM so predlagani doktorski študijski programi Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za varnostne vede in Medicinske 
fakultete. Svet NAKVIS bo seveda obravnaval tudi postopek ponovne akreditacije UM, ki je v teku in iz 
katerega je zaradi morebitnega nasprotja interesov izvzet. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
predlagani 
 
SKLEP 10: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z informacijami o dejavnostih 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
 
 
Ad. 10 
 Prof. dr. Marko Marhl je predstavil Poročilo Delovne skupine za pripravo politike spremljanja 
rezultatov razvrščanja Univerze v Mariboru v mednarodnih lestvicah. Slednje so pomemben ocenjevalec 
dogajanja na področju visokega šolstva, zato je rektor UM julija 2020 imenoval omenjeno delovno 
skupino, ki jo je vodil predsednik Komisije. Njene naloge so bile pripraviti pregled mednarodnih lestvic 
razvrščanja, v katere je vključena UM; pripraviti pregled in interpretacijo uvrstitev UM na mednarodnih 
lestvicah razvrščanja v obdobju 2016–2021 za predstavitev organom UM in njihovim komisijam; določiti 
način spremljanja in interpretiranja rezultatov razvrščanja v obdobju 2020–2025; pripraviti predlog 
mednarodnih lestvic razvrščanja, v katerih bo UM aktivno sodelovala tudi v prihodnje. V poročilu delovne 

https://nakvis.us20.list-manage.com/track/click?u=cc13c5553f1f41071845f603a&id=b2f8ad1246&e=164487d6e5
https://nakvis.us20.list-manage.com/track/click?u=cc13c5553f1f41071845f603a&id=e4c0f91aa7&e=164487d6e5
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skupine so obravnavane štiri mednarodne lestvice za razvrščanje univerz: Times Higher Education World 
University Rankings, Webometrics, QS World University Rankings in Academic Ranking of World 
Universities. Za vsako od izbranih lestvic so predstavili sledeče podatke: kriteriji za razvrščanje univerz, 
kratek opis kriterijev za razvrščanje univerz, utež kriterija v skupni oceni lestvice in področje kriterija. 
Identificirali so šest področij za klasifikacijo kriterijev, s katerimi lestvice razvrščajo univerze: 
izobraževanje, raziskovanje, mednarodna vpetost, gospodarstvo, spletna vidnost ter ugled. Daleč največji 
poudarek pri razvrščanju univerz je namenjen raziskovalni dejavnosti, saj predstavlja skupni delež tega 
področja več kot polovica vsote deležev vseh šestih področij. Z vidika UM so zaznali nekaj naraščajočih 
trendov, znotraj rangiranja pa tudi nekaj padajočih. Izpostavil je globalizacijo visokošolskega prostora, ki 
se je v zadnjih letih izjemno okrepila, saj vse več univerz po svetu medsebojno tekmuje za strokovnjake, 
študente in finance. Evropska unija se temu prilagaja s povezovanjem evropskega visokošolskega 
prostora v enoten prostor z več sodelovanja med univerzami, tako na ravni študentov kot profesorjev in 
raziskovalcev. H končni oceni in razvrstitvi univerze po svoji uteženosti najbolj vplivajo rezultati 
znanstveno-raziskovalnega dela. Pomembno je povezovanje raziskovalnega dela in izobraževalne 
dejavnosti, saj je prvo nujna podlaga drugemu, raziskovalno usmerjene univerze pa zaradi ustvarjanja 
novega znanja svojim študentom nudijo tudi boljši izobraževalni proces. Za dvig UM na preučevanih 
lestvicah ne zadostuje le postopno več objav in več citatov, ampak da se to poviševanje dogaja hitreje kot 
na konkurenčnih univerzah. Dejstvo, da raziskovalci na svetu vsako leto objavijo 10 % več člankov kot v 
preteklem letu, pomeni, da je tudi citatov vse več. Objave in odmevnost so dinamičen in stalno 
spreminjajoč proces, da bi ostala primerljiva z najboljšimi univerzami na svetu mora UM slediti temu 
razvoju. Pri tem ne gre zgolj za uvrstitev na lestvicah razvrščanja univerz, ampak tudi za to, da se 
spremembe v družbi dogajajo vse hitreje in je znanost prisiljena, da se temu prilagaja (primer: pritisk 
družbe na znanost, da čimprej razvije cepivo za covid-19, izzivi digitalizacije, podnebnih sprememb itd.). 
UM bo morala stalno spremljati svetovne trende razvrščanja univerz ter dinamiko svojih uvrstitev ter 
konkretizirati ukrepe glede napredovanj, ocenjevanja delovne uspešnosti, izvajanja konkurenčne 
prepovedi, motiviranja najbolj uspešnih raziskovalcev in profesorjev, kot tudi dialoga z ustanoviteljem 
UM, ki zagotavlja pravne podlage in znaten delež financ za delovanje naše univerze. Izdelali so tudi 
temeljito SWOT analizo s pregledom ugotovljenih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, iz katere 
je izpostavil nekaj priložnosti, ki lahko služijo kot koristno izhodišče za nadaljnje usmeritve in delo UM: 
povečati vidnost UM in njenih fakultet, še intenzivneje črpati evropska sredstva za posodobitev 
raziskovalne infrastrukture, intenzivnejše privabljati tuje študente, uvesti dodatne spodbude za 
raziskovalce, ki objavljajo v odličnih revijah in dosegajo veliko odmevnost del … Pričujoče poročilo bo 
predstavil še Senatu UM na njegovi redni seji 6. julija 2021. 
 

Prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM, sicer tudi članica 
delovne skupine, se je zahvalila njenemu predsedniku za temeljito opravljeno delo. S poročilom želi 
vodstvo UM seznaniti najprej vse njene organe in njihove komisije, nato pa kar najširši krog zaposlenih na 
UM in jim predstaviti, kako nastaja razvrščanje mednarodnih lestvic primerljivosti univerz. Dodala je še, 
da imajo v globalnem svetu javne univerze tudi veliko pomoč in podporo svojih vlad, katerih interes je 
visoka uvrstitev univerz na tovrstnih lestvicah. 
 

Prof. dr. Gregor Polančič je zastavil vprašanje, ali Strategija Univerze v Mariboru 2021–2030 
vsebuje kakšne ukrepe, s katerimi bo UM dosegla izboljšanje svojih dosedanjih uvrstitev na mednarodnih 
lestvicah. Prof. dr. Janja Hojnik je odgovorila, da ne vsebuje konkretnih ukrepov, saj na UM nimamo 
informacij, kakšno bo stanje v globalnem svetu v prihodnjem obdobju, pri čemer gre za nastanek novih 
univerz, večanje deleža privatnih univerz, drugačna finančna ozadja …, nedvomno pa je ključno 
izboljšanje znanstvenoraziskovalnih dosežkov. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet predlagani 
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SKLEP 11: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Poročilo Delovne skupine za 
pripravo spremljanja rezultatov razvrščanja Univerze v Mariboru v mednarodnih 
lestvicah ter ga posreduje v potrditev Senatu Univerze v Mariboru. 

 
 
Ad. 11 

Prof. dr. Janja Hojnik je uvodoma predstavila osnutek Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v 
Mariboru, ki je nastal izhajajoč iz ustavno zagotovljene svobode znanstvenega in umetniškega 
ustvarjanja, iz avtonomije univerze, njenega poslanstva in vrednot ter zavez k etičnemu ravnanju iz 
Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030. Osnutek kodeksa je bil v javni obravnavi, ki se je nedavno 
iztekla. Gre za prenovljeni kodeks, ki bo nadomestil dosedanje tri kodekse na UM: Kodeks profesionalne 
etike UM, Kodeks etike in integritete za raziskovalce na UM ter Etični kodeks študentov UM. Kodeks 
opredeljuje etične standarde vedenj, ki so nujni za vse sodelavce in študente UM. Določila kodeksa bodo 
– ko bo kodeks sprejet – zavezovala vse člane univerzitetne skupnosti (visokošolske učitelje in sodelavce, 
raziskovalce ter strokovne sodelavce), ki na UM opravljajo raziskovalno, pedagoško in strokovno delo, 
prav tako pa tudi študente UM, ne glede na stopnjo in način študija. Namen kodeksa je vzpostaviti in 
krepiti vedenjske standarde članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost UM, udejanjati 
družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko pri pedagoškem delu in raziskovanju ter 
zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled UM. Določila kodeksa predstavljajo osnovne standarde 
ravnanja sodelavcev in študentov UM ter ne posegajo v vsebino pravno zavezujočih predpisov UM ter 
organov Republike Slovenije. Kodeks obsega splošna načela etičnega ravnanja, kot so spoštljiva 
medsebojna komunikacija, spoštovanje dostojanstva, zaščita žvižgačev in odklonilnost do anonimnih 
prijav, reševanje konfliktov, varovanje zaupnih informacij in osebnih podatkov, krepitev ugleda UM v 
javnosti, navajanje afiliacije, delo zunaj univerze, odnos do premoženja UM, odnos do okolja ter 
varovanje zdravja. Kodeks opredeljuje tudi izogibanje nasprotjem interesov in sprejemanje daril. V 
poglavju o etičnem odnosu pri izobraževalnem delu so natančneje opredeljeni odnos do študentov, skrb 
za kakovostno izobraževanje, odnos med raziskovalnim in pedagoškim delom, študijsko in delovno 
okolje, pedagoško usposabljanje predavateljev, realizacija učnih načrtov in drugih elementov akreditacij 
študijskih programov, spremljanje in ocenjevanje študijskih rezultatov, študentske obveznosti, 
študentska anketa, študentski predstavniki, sorodstvena razmerja in druge povezanosti ter osebna 
razmerja med pedagoškimi sodelavci in študenti. Del kodeksa je tudi poglavje o etiki in integriteti pri 
raziskovalnem delu, kriteriji za avtorstvo in soavtorstvo ter dolžnost do financerjev. Kodeks zaključuje 
opis sestave in načela delovanja Komisije za etiko UM. Rektor UM bo imenoval tudi zaupnika za etični 
kodeks, ki bo na neformalen način svetoval zaposlenim in študentom UM, ki bodo menili, da so bili 
deležni kršitve tega kodeksa. Zaupnik bo imel tudi vlogo mediatorja, ki svetuje osebi, ki se mu je zaupala, 
in ne ugotavlja obstoja kršitve. 
 
 V nadaljevanju je predstavila še Akcijski načrt enakosti spolov Univerze v Mariboru za obdobje 
2021–2025, ki je bil pripravljen na osnovi usmeritev Strategije Univerze v Mariboru 2021–2030. Enakost 
spolov je vrednota družbe, ki jo UM priznava, enako velja za odpravo diskriminacije na temelju spolne 
usmerjenosti. UM spoštuje človekove pravice, udejanja politiko enakih možnosti ter želi to nadgrajevati 
tudi v prihodnosti. Napredovanje univerze na področju enakosti spolov zahteva zavzetost in ukrepe na 
vseh ravneh organizacije, zlasti pa aktivno vodstvo tistih na višjih položajih. Zato se s tem mednarodno 
primerljivim akcijskim načrtom UM zavezuje k trajnostnim strukturnim in kulturnim spremembam za 
spodbujanje enakosti spolov. S konkretnimi ukrepi se zavezuje k spodbujanju enakosti spolov v 
akademski skupnosti UM, in k odpravi ovir, s katerimi se spopadajo ženske, zlasti na glavnih točkah 
kariernega razvoja in napredovanja. Prav tako se zavezuje, da bo odpravila diskriminatorna ravnanja, ki 
ga doživljajo LGBTIQ+ osebe. Na UM spoštujemo in se odzivamo na zaveze iz političnih in pravnih 
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dokumentov Republike Slovenije in Evropske unije, ki zahtevajo enakost možnosti vseh posameznikov, 
ne glede na njihove različne osebne okoliščine, in prepovedujejo diskriminacijo. K napredku na tem 
področju nas spodbujajo tudi zaveze v okviru certifikata HR Excellence in Research, ki ga je UM kot 
odgovornemu delodajalcu raziskovalcev podelila Evropska komisija. Zagotavljanje enakih možnosti pa ne 
nazadnje postaja tudi razpisni pogoj za projektne prijave pri Evropski komisiji. Univerzitetni načrt za 
enakost spolov je tako v letu 2021 postal vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorje Evropa (2021–2017), 
kar je posledica Strategije za enakost spolov Evropske komisije 2020–2025. Z namenom, da UM 
sistematično in organizirano pristopi k problematiki enakosti spolov ter da postane bolj dostopna za 
invalide in osebe s funkcijskimi omejitvami, je rektor UM v marcu 2021 imenoval Delovno skupino za 
pripravo akcijskega načrta za enake možnosti na UM, ki jo je vodila sama. Delovna skupina je pripravila 
prvi načrt enakosti spolov za naslednje štiriletno obdobje in ga bo predložila v odobritev Senatu UM in 
Študentskemu svetu UM. Namen akcijskega načrta je podati osnovno analizo stanja ter načrt aktivnosti 
za uravnoteženje spolov ter odpravo diskriminacije, ki temelji na spolu in/ali spolni usmerjenosti, ter 
lažje odkrivanje primerov seksizma, spolnega nasilja in nadlegovanja. Končni cilj akcijskega načrta je v 
izboljšanem počutju zaposlenih in študentov na UM, okrepljenem sodelovanju ter posledično v njihovem 
kakovostnejšem raziskovalnem, izobraževalnem in strokovnem delu. V tem smislu je akcijski načrt 
naslovljen na vodstva UM in članic, na zaposlene in študente UM, ki sodelujejo pri organizaciji 
zaposlitvenih postopkov, postopkov zaradi kršitve predpisov UM s področja enakosti spolov, ter na vse 
tiste zaposlene in študente, ki lahko preko raziskovalnega, izobraževalnega in strokovnega dela 
prispevajo k povečanju senzibilnosti za vprašanja enakosti spolov ter s tem k izboljšanju naše akademske 
skupnosti in k večji pravičnosti družbe. Načrt enakosti spolov UM za obdobje 2021–2025 v prvem delu 
prikazuje temeljne pravne in strateške dokumente na državni in evropski ravni s tega področja. V drugem 
delu podaja kratko analizo stanja na področju enakosti spolov na UM v obliki pregledne statistike, v 
zadnjem delu pa so v obliki akcijskega načrta podani ukrepi na področju enakosti spolov in odpravi 
diskriminacije na temelju spola in/ali spolne usmerjenosti. Načrt enakosti spolov UM za obdobje 2021–
2025 vsebuje naslednje ključne cilje (le-ti pa še vrsto ukrepov): izobraževanje in ozaveščanje o pomenu 
enakosti spolov za dobro delovanje univerze; izboljšana spolna uravnoteženost na odločevalskih delovnih 
mestih ter pri kolektivnih telesih univerze in fakultet; enakost glede na spol pri zaposlovanju; odprava 
vseh oblik diskriminacije po spolu, spolni usmerjenosti, spolnega nasilja in nadlegovanja; enake možnosti 
za karierno napredovanje ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja; vpeljava spolno vključujoče 
rabe jezika na vseh ravneh delovanja UM; založenost knjižnic z literaturo s področja študij spolov. 
Pregled stanja vodi do zaključka, da se enakost spolov na UM izboljšuje. Ženske so vse bolj prisotne na 
vodilnih delovnih mestih na univerzi in njenih članicah, vodijo raziskovalne projekte in so uspešne 
mentorice. Delež senatork, dekanic in rednih profesoric se je v zadnjem desetletju bistveno povišal in UM 
ni več zaznana kot le moški klub. Akcijski načrt enakosti spolov na UM s cilji, ukrepi, kazalniki 
(izhodiščnimi in ciljnimi), roki in odgovornimi osebami za obdobje 2021–2025 bo sama predstavila na 
naslednji seji Senata UM 22. junija 2021. Po krajši razpravi so bili soglasno sprejeti predlagani 
 
SKLEP 12: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani s poročilom o delu prorektorice 

za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
 
SKLEP 13: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme Akcijski načrt enakosti spolov 

Univerze v Mariboru za obdobje 2021–2025 ter ga posreduje v potrditev Senatu 
Univerze v Mariboru. 

 
SKLEP 14: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z osnutkom prenovljenega 

Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru. 
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Ad. 12 

K tej točki dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 13. uri. 
 
 
V Mariboru, 30. junija 2021 
 
 

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


