
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za 
potrebe notranjih programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru (obvestila UM, št. št. XXXVI-13-2018 z 
dne 31. 12. 2018) objavlja 
 
 
 

Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske 
evalvacije študijskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru 

 
 
 

I. 
(pravna podlaga) 

 
Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 42/17) v 21. členu 
določajo način notranjega zagotavljanja in izboljševanja kakovosti študijskega programa in sicer med 
drugim določajo, da visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in izvajanje študijskega 
programa, pri čemer je uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov samoevalvacije 
študijskega programa, razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 
 
Dokument Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v 
Mariboru v točki 6.2 določa, da so notranje programske evalvacije neodvisne evalvacije študijskih 
programov, ki jih Univerza v Mariboru izvaja periodično, in sicer tako, da je vsak študijski program na 
ta način evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let. Notranja programska evalvacija predstavlja pripravo 
članice univerze na zunanje evalvacije, hkrati pa z notranjimi programskimi evalvacijami Univerza v 
Mariboru pridobiva zunanji/neodvisen pogled na doseganja postavljenih ciljev študijskega programa 
in testira učinkovitost notranjega sistema kakovosti na svoji članici. 
 
Skladno z dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov 
Oddelek za razvoj in študentske zadeve pripravi predlog izvajalcev notranje programske evalvacije iz 
nabora ustreznih evalvatorjev oziroma v skladu z Merili za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe 
notranjih evalvacij na Univerzi v Mariboru. Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze potrdi predlog 
izvajalcev notranje programske evalvacije in ga posreduje rektorju univerze. 
 
Notranja programska evalvacija študijskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru bo 
v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter 
dokumentom Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi 
v Mariboru potekala v letu 2022. 
 
 

II. 
(predmet notranje programske evalvacije) 

 
Predmet notranje programske evalvacije iz točke I. tega razpisa bodo naslednji študijski programi 
Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru: 
 

- visokošolski študijski program 1. stopnje Strojništvo, 
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo, 
- študijski program 2. stopnje Strojništvo, 
- visokošolski študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja, 
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, 
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- študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, 
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, 
- študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo, 
- študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov. 

 
III. 

(prijava na razpis) 
 
Na razpis se lahko prijavijo: 

– visokošolski učitelji Univerze v Mariboru z nabora ustreznih evalvatorjev, izvajalcev notranjih 
programskih evalvacij, ki ne smejo biti v delovnem ali drugem pogodbenem odnosu s fakulteto, 
katere študijski programi so predmet evalvacije, 

– predstavniki študentov z nabora ustreznih evalvatorjev, izvajalcev notranjih programskih 
evalvacij, ki niso študenti fakultete, katere študijski programi so predmet evalvacije, 

– visokošolski učitelji, ki niso zaposleni na Univerzi v Mariboru in niso v drugem pogodbenem 
razmerju s fakulteto, katere študijski programi so predmet evalvacije, z ustreznimi izvolitvami 
s področij evalviranih študijskih programov (tujci morajo imeti drug primerljiv dokument ali 
pravico do poučevanja na ustrezni univerzitetni ravni izobraževanja v svoji državi). 

 
Za kandidate veljajo razpisni pogoji, kot so opredeljeni v Merilih za izbiro in potrditev evalvatorjev za 
potrebe notranjih programskih evalvacij na Univerzi v Mariboru. 
Gradivo za presojo je v slovenskem jeziku, prav tako izvedba notranje programske evalvacije. 
 
 

IV. 
(vloga) 

 
Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo na elektronski naslov kakovost@um.si, najkasneje do 
25.3.2022. 
 
Vlog, ki bodo poslane po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje 
kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene. 
 
Obrazec vloge za prijavo na razpis se nahaja med prilogami razpisa. 
 
 

V. 
(obveščanje kandidatov) 

 
Kandidati bodo o izbiri/ne izbiri obveščeni najkasneje do 22. aprila 2022 po elektronski pošti. 
 
 

VI. 
(dodatne informacije) 

 
Za dodatne informacije glede postopka izbire evalvacijske komisije in same izvedbe notranjih 
programskih evalvacij se lahko obrnete na Danila Majcna iz Oddelka za razvoj in študentske zadeve 
Univerze v Mariboru (danilo.majcen@um.si; tel:. + 386 (2) 23 55 226. 
 
 

VII. 
(javna objava) 

mailto:kakovost@um.si
mailto:danilo.majcen@um.si
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Ta razpis se javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru in stopi v veljavo takoj po objavi. 
 
 
 
Maribor, 1.3.2022 
 
        P r e d s e d n i k 
            Komisije za ocenjevanje 

         kakovosti univerze 
 

              Prof. dr. Marko Marhl 
 
 

 Obrazec – Vloga za prijavo na razpis 
 

 Merila za izbiro in potrditev evalvatorjev za potrebe notranjih programskih evalvacij na 
Univerzi v Mariboru - TUKAJ 
 

 Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi v 
Mariboru - TUKAJ 

 
 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/01/Merila-za-akreditacijo-NPB-19.-12.-
2019.docx) 

https://www.um.si/wp-content/uploads/2022/03/Merila-za-izbiro-in-potrditev-evalvatorjev-za-potrebe-notranjih-programs....pdf
https://www.um.si/wp-content/uploads/2022/03/Procesi-notranjega-upravljanja-in-spremljanja-kakovosti-studijskih-programov-na-Univerzi-v-Mariboru.pdf
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/01/Merila-za-akreditacijo-NPB-19.-12.-2019.docx
https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/01/Merila-za-akreditacijo-NPB-19.-12.-2019.docx

