
 
 

 

 

Akcijski načrt  

ukrepov za izboljšanje kakovosti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 2020   
   

 

1. VPETOST V OKOLJE  

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  Odgovornost za izvedbo Rok za izvedbo 

Izvajati srečanja Strateškega sveta       

1. Srečanje s člani Strateškega sveta  

2.  

3.  

Dekan 

 

December 2020 

Aktivno delovanje  Alumni kluba    

4. Ohranjanje/vzdrževanje stikov s člani kluba preko spletnih 

povezav in izvedba letnega srečanja   

 

Vodja alumni kluba Permanentno / 1 x 

letno 

Sodelovanje z gospodarstvom   



5. Sodelovanje z gospodarstvom s poudarkom na izgradnji 
pedagoške in raziskovalne infrastrukture in pri oblikovanju 
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah 

Vodstvo Fakultete in predstojniki kateder  

 

Permanentno 

6. Povečevanje obsega v  raziskovalnih  in strokovnih projektov Prodekan za raziskovalno dejavnost  

 

December 2020 

Prepoznavnost v okolju   

7. Organizacija in sodelovanje na  simpozijih in konferencah, da bo 
FKBV še prepoznavnejša v okolju na vseh strokovnih področjih s 
katerimi se fakulteta ukvarja 

 

Vodstvo Fakultete in predstojniki kateder 

 

 

 

December 2020 

8. Prisotnost v medijih  

 

Vodstvo Fakultete in predstojniki kateder 

 

Permanentno 

9. Sprotno posodabljanje spletnih strani  Skrbniki spletnih strani  

 

Permanentno  

Univerzitetni kmetijski center   

10. Finančna stabilizacija poslovanja UKC Vodstvo Fakultete, predstojnik posestva, delovna skupina 
 

Permanentno 

 

11. Posodabljanje strojev in opreme na UKC FKBV Predstojnik posestva V letu 2020 

12. Zmanjševanje obsega  trajnih nasadov na UKC FKBV Vodstvo Fakultete / Predstojnik posestva V letu 2020 

13. Sistemska ureditev financiranja Botaničnega vrta  Dekan, vodja botaničnega vrta V letu 2020 

14. Reorganizacija dela vodenja proizvodnje na posestvu Dekan, predstojnik posestva V letu 2020 

15. Priprava izhodišč in dokumentacije za obnovo zgradb na 
posestvu  

Vodstvo Fakultete 
Delovna skupina  

 

December 2020 

 



Krepiti mednarodno sodelovanje ter mobilnost študentov in 

zaposlenih  

  

16. Predstavljati programe mobilnosti, ki imajo cilj povečati število 
študentov, ki se odločijo za odhod na izmenjavo v tujino. Na 
predstavitve Erasmus + povabimo študente, ki so na izmenjavi 
že bili, Erasmus ambasadorja in tutorja ter predstavnika 
mednarodne pisarne UM  

 

Prodekan za mednarodno sodelovanje, Erasmus 

koordinator 

CEEPUS – maj 2020 

 

ERASMUS – 

december 2020 

 
17. Pripraviti predstavitve programov mobilnosti za zaposlene. Na 

predstavitve Erasmus + programa povabimo predstavnika 
mednarodne pisarne UM 

 

Prodekan za mednarodno sodelovanje, Erasmus 

koordinator 

ERASMUS –januar 

2020 

CEEPUS – maj 2020 

18. Sklepati partnerstva z novimi eminentnimi institucijami iz tujine Prodekan za mednarodno sodelovanje, Erasmus 

koordinator 

December 2020 

19. Izboljšanje kakovosti izobraževanja tujih študentov.  Prodekan za mednarodno sodelovanje, Erasmus 

koordinator 

December 2020 

20. Pripraviti dogodek ”Erasmus vrtiljak” , na katerem študenti na 

mobilnosti predstavijo državo in inštitucijo, iz katere prihajajo, 

študentom in zaposlenim FKBV 

Prodekan za mednarodno sodelovanje, Erasmus 

koordinator 

December 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA   

ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ   

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  
Odgovornost za izvedbo 

Rok za izvedbo 

Študijski programi      

21. Analiza vpisa in izvajanje aktivnosti za višji vpis na študijskih 

programih 

 

Prodekan za izobraževalno dejavnost December 2020 

22. Sprotno posodabljanje študijskih programov v smislu 
internacionalizacije in poudarjanja interdisciplinarnosti vsebin 

Prodekan za izobraževalno dejavnost December 2020 

23. Preverjanje kompetenc študijskih programov in posodobljanje 

učnih načrtov  

Prodekan za izobraževalno dejavnost Junij 2020 

24. Vključevanje rezultatov študentskih anket in mnenj študentskega 

sveta in gospodarstva pri posodabljanju študijskih programov ob 

upoštevanju mednarodne primerljivosti 

 

Prodekan za izobraževalno dejavnost December 2020 

Povečati prehodnost v višje letnike    

25. Izdelava analize prehodnosti študentov iz nižjega letnika v višje z 

namenom povečanja prehodnosti;  izvajanje aktivnosti za 

povečanje deleža študentov, ki zaključijo študij; izvajanje 

aktivnosti za skrajšanje časa študija 

 

Prodekan za izobraževalno dejavnosti December 2020 



26. Izvedba letnih razgovorov s študenti, predstavniki posameznih 

programov, ob prisotnosti tutorjev (študent in pedagoški), 

predstojnika posameznega študijskega programa, prodekana za 

izobraževalno dejavnosti in člana (predsednika) Komisije za 

ocenjevanje kakovosti 

 

Prodekan za izobraževalno dejavnost Junij 2020 

27. Posodobitev tutorskega sistema Koordinator tutor Junij 2020 

Povečati vpis in izvajati promocijske aktivnosti    

28. Organizacija ”kariernega sejma” na FKBV, kjer svoje delo, 

možnosti zaposlovanja in pričakovanja glede usposobljenosti 

diplomantov predstavijo potencialni delodajalci  

Dekan Maj 2020 

29. Nabava  (izdelava) promocijskega materiala  Tajnik fakultete Permanentno 

30. Izdelava načrta predstavitve programov fakultete  na srednjih 

šolah  

Prodekan za izobraževalno dejavnost September 2020 

Povečati nivo obsega in kakovosti raziskovalnega dela     

31. Okrepiti vključevanje in pridobivanje mednarodnih in domačih 

raziskovalnih projektov 

 

Prodekan za raziskovalno dejavnost Permanentno 

32. Sprejeti ukrepe za povečanje števila objav v najboljših 

znanstvenih revijah in aktivno sodelovanje na znanstvenih 

kongresih evropskega in svetovnega ranga 

 

Prodekan za raziskovalno dejavnost  December 2020 

33. Povečanje prepoznavanosti doktorskega študija na FKVB preko 

rednega  predstavljanja znanstveno raziskovalnih rezultatov 

doktorskih študentov   

Prodekan za raziskovalno dejavnost Permanentno 

34. Redno vključevanje doktorskih študentov v raziskovalne 

programe in ostalo znanstveno raziskovalno delo na posameznih 

katedrah  

Prodekan za raziskovalno dejavnost, Predstojniki doktorskih 

študijskih programov 

Permanentno 



Posodobiti računalniško infrastrukturo ter informacijski sistem 

 

  

35. Zaposliti računalničarja/informatika Dekan Oktober 2020 

36. Zamenjava dotrajanih projektorjev v predavalnicah in delne 

posodobitve računalniške opreme 
Dekan 

December 2020 

Zdravje na delovnem mestu   

37.  Sestajanje Komisije za zagotavljanje zdravja na delovnem mestu Predsednik komisije Junij 2020 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST   

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  Odgovornost za izvedbo Rok za izvedbo 

Zaključek študija na 1. stopnji, UNI   

38. Sprememba zaključka študija na UNI programu (diferenciacija 

UNI in VS) – ukinitev diplomskega dela 
Prodekan za študijske zadeve Junij 2020 

Izboljšati kvaliteto študija   

39. Posodobiti reference nosilcev učnih enot na 1. in 2. stopnji. Za 

tiste nosilce učnih enot, ki v letu 2019 ne izpolnjujejo teh pogojev, 

se za izpolnitev le-teh določi prehodno obdobje treh let. 

Prodekan za študijske zadeve November 2020 

40. Urediti in posodobiti učne enote; učne vsebine, temeljne vire, 

cilje in kompetence učnih enot, študijska literatura, metode 

poučevanja, načini preverjanja, reference nosilca.   

Prodekan za študijske zadeve December 2020 



41. Preverjanje in posodabljanje referenc nosilcev učnih enot na 3. 

stopnji,  1-krat letno v mesecu novembru. Določitev nosilcev in 

učnih enot za prihodnje šolsko leto v skladu s pravili Doktorske 

šole UM. 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost November 2020 

42. Vključitev v Svet doktorske šole UM Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost December 2020 

Posodobiti oblike zaključnih del   

43. Priprava novih navodil za izdelavo zaključnih del na FKBV Komisija za založniško dejavnost FKBV Februar 2020 

Širiti uporabo spletne učilnice Moodle, MsTeams   

44. Izvesti sestanek pedagoških delavcev z Moodle administratorko Moodle administratorka Marec 2020 

Oktober 2020 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  Odgovornost za izvedbo Rok za izvedbo 

Povečati znanstveno-raziskovalni output     

45. Sprejetje zaostrenih habilitacijski meril FKBV Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost December 2020 

46. Organizacija rednih znanstveno-raziskovalnih sestankov FKBV s 

predstavitvijo aktivnosti sodelavcev, projektov, razpisov in 

aktualnih relevantnih dogodkov. Srečanja vsakih 14 dni. 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Permanentno 

Posodobiti raziskovalno infrastrukturo   

47. Spodbujati prijave na razpise za sofinanciranje ter sistemski 

pristop k nabavi, s pomočjo sredstev amortizacije projektov in 

programske skupine v okviru finančnih možnosti 

 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Permanentno 



48. Nadaljevanje aktivnosti pridobitve raziskovalne opreme v okviru 

UM-projektov RIUM in INNOVUM 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Permanentno 

Povečanje števila pridobljenih projektov    

49. Organiziranje sestankov pred in v času razpisov ter pristopiti 

interdisciplinarno znotraj fakultete in med fakultetami UM z 

namenom maksimiranja učinka. 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Permanentno 

50. Spodbujanje zaposlenih pri udeležbi izobraževanj glede vodenja 

in pisanja projektnih prijav, tako na ravni UM kot EU 

Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Permanentno 

3. KADRI  

 Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  
Odgovornost za izvedbo 

Rok za izvedbo 

Nadaljevati Izboljšanje kadrovske strukture, medsebojnih odnosov in     

izobrazbe 

 

  

 

  

 
51. Letna usposabljanja zaposlenih (udeležba posameznika na vsaj 2 

izobraževanjih letno) 

 

Dekan –pedagoški del 

Tajnik – strokovne službe 

Predstojnik  posestva - posestvo 

December 2020 

52. Izvedba vsaj 1 dogodka z namenom povezovanja zaposlenih                                                    Dekan 

 

December 2020 

 

  4. MATERIALNI POGOJI  
 Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  Odgovornost za izvedbo Rok za izvedbo 

 Posodabljanje opreme in prostorov za delo 

 

    

 53.  Ureditev dostopa z dostavnimi vozili (ustrezne označbe in 

omejitve) 

Vodstvo Fakultete December 2020 

 54. Ureditev problematike priklopa na javno kanalizacijo (testna 

postaja za perutnino) 

Dekan December 2020 



 5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
Načrtovane aktivnosti za izboljšanje kakovosti  Odgovornost za izvedbo Rok za izvedbo 

Skrb za dobre odnose med zaposlenimi FKBV   

55. Predlagati ukrepe za dobre odnose med zaposlenimi  Komisija za ocenjevanje kakovosti Oktober 2020 

Akcijski načrt    

56. Sprotno spremljanje izvajanja ukrepov Akcijskega načrta 2020 Prodekan za kakovost  

 

Junij 2020 

Oktober 2020 

December 2020 

  


