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Z A P I S N I K 
2. korespondenčne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 

sklicane 16. marca 2021 
 
 
 

Zaradi nujnosti obravnave predloga je bilo potrebno sklicati korespondenčno sejo Komisije za 
ocenjevanje kakovosti univerze o naslednji točki dnevnega reda: 
 

1. Dopolnitev akcijskega načrta korektivnih ukrepov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. 
 
Utemeljitev: 

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze je po obravnavi akcijskega načrta korektivnih ukrepov 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede na svoji 6. redni seji 3. decembra 2020 soglasno sprejela 
SKLEP 12: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze predlaga Senatu Univerze v Mariboru, da 

pozove Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, da mu do 15. marca 2021 posreduje 
dopolnitev akcijskega načrta korektivnih ukrepov v točkah 11 in 16 na način, da bo le-ta 
že vseboval tudi izvedbene ukrepe, ki jih bo fakulteta na osnovi izvedenih analiz 
opredelila. 

Nato je Senat Univerze v Mariboru na svoji 15. redni seji 22. decembra 2020 soglasno sprejel 
SKLEP 8: Senat Univerze v Mariboru poziva Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, da mu do 

15. marca 2021 posreduje dopolnitev akcijskega načrta korektivnih ukrepov v točkah 11 
in 16 na način, da bo le-ta že vseboval tudi izvedbene ukrepe, ki jih bo fakulteta na osnovi 
izvedenih analiz opredelila. 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je na podlagi navedenih sklepov izvedla dodatne 
aktivnosti ter dopolnila prvotni akcijski načrt, ki je nastal na osnovi notranje programske evalvacije 
(njenih 12 študijskih programov) v juniju 2020. Fakulteta je pristopila k SWOT analizi učinkov izvedbe 
izpostavljenih priložnosti glede združevanja študijskih programov (prednosti, slabosti, priložnosti, 
nevarnosti) ter k primerjalni analizi podobnih študijskih programov doma in po svetu. Na osnovi 
navedenega se je opredelila do posameznih predlogov iz poročila o izvedbi notranje programske 
evalvacije. Prvotno predlagane ukrepe so natančneje razdelali in jih podkrepili z določenimi kazalniki. 
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ugotavlja, da je akcijski načrt korektivnih ukrepov Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske vede strukturno ter po vidikih ocenjevanja oziroma spremljanja kakovosti 
primeren za nadaljnjo (vsebinsko) obravnavo na naslednji redni seji Senata Univerze v Mariboru. Zaradi 
časovne omejitve pri izpeljavi navedenih postopkov so člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze 
korespondenčno glasovali o naslednjih predlaganih sklepih: 
 
SKLEP 1: Soglašam s sklicem 2. korespondenčne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
 
Izid glasovanja: 



 2 

Od 27 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze jih je 25 oddalo glasovnice v 
predvidenem roku. 
 

O sklepu 1 je glasovalo 25 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, od tega jih je 25 
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad. 1 
 
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ugotavlja, da je akcijski načrt korektivnih 

ukrepov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede strukturno ter po vidikih 
ocenjevanja oziroma spremljanja kakovosti primeren za nadaljnjo obravnavo na seji 
Senata Univerze v Mariboru. 

 
Izid glasovanja: 

Od 27 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze jih je 25 oddalo glasovnice v 
predvidenem roku. 
 

O sklepu 2 je glasovalo 25 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, od tega jih je 25 
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze sprejme akcijski načrt korektivnih ukrepov 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ter ga posreduje v potrditev Senatu 
Univerze v Mariboru. 

 
Izid glasovanja: 

Od 27 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze jih je 25 oddalo glasovnice v 
predvidenem roku. 
 

O sklepu 3 je glasovalo 25 članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, od tega jih je 25 
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
V Mariboru, 23. marca 2021 
 
 
 

 Zapisal        P r e d s e d n i k 
 
    Mag. Miha Pauko                Prof. dr. Marko Marhl 


