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Datum: 23. 06. 2011
Zapisnik 17. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede, ki je bila 23. 06. 2011, s pričetkom ob 9.00 uri v zbornici fakultete.
Prisotni: doc.dr. Marjan Janžekovič, doc.dr. Metka Šiško, doc. dr. Stanislav Tojnko in Tadej Virk
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Martina Bavec in mag. Ksenija Škorjanc
Neopravičeno odsotna: Nicki Školnik
DNEVNI RED:
Ugotovitev sklepčnosti
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje komisije
Soglasje za izdajo e-publikacije
Pripombe in dopolnitve vprašalnika o zadovoljstvo zaposlenih na Univerzi v Mariboru
Razno

Komisija za kakovost Fakultete za kmetijstvo in biosistemske je bila sklepčna in je lahko pričela s
17. redno sejo po dnevnem redu.
Ad. 1
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV, doc. dr. Marjan Janžekovič, je člane komisije
seznanil z zapisnikom 16. redne seje. Komisija je pregledala sklepe in ugotovila, da so bili
realizirani vsi sklepi razen 4. sklepa, v katerem je komisija pozvala g. Janka Muzeka, da pripravi
navodila za nevarnosti za posamezna področja delovanja naših študentov (npr. navodila za hlev,
navodila za rastlinjak, navodila za laboratorije itd.…) in jih posreduje Komisiji za ocenjevanje
kakovosti FKBV.
Komisija za kakovost omenjenih dokumentov ni prejela, zato je po krajši razpravi sprejela naslednji
sklep:
SKLEP 1:
Komisija predlaga dekanu fakultete, da pozove g. Janka Muzeka na odgovornost zaradi ne
izvršenega sklepa.
SKLEP 2:

Zapisnik 16. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je bil soglasno sprejet in bo
objavljen na spletni strani fakultete.
Komisija je prejela dopolnjeno vlogo s strani dr. Bratka Filipiča v zvezi z izdajo publikacije
dopolnjene ponovne izdaje navodil za vaje »Splošna mikrobiologija«, v kateri predlaga za
strokovnega recenzenta prof. dr. Avrelijo Cencič za lektorja pa mag. Ksenijo Škorjanc. Komisija je
v zvezi s tem dopisom sprejela naslednji sklep:
SKLEP 3:
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila z vlogo za izdajo dopolnjene
ponovne izdaje navodil za vaje »Splošna mikrobiologija«, avtorja Bratka Filipiča. Za
strokovno recenzentko je potrdila izr. prof. dr. Avrelijo Cencič za jezikovno recenzentko pa
mag. Ksenijo Škorjanc.
Ad. 2
Komisija za kakovost se je seznanila z vlogo avtorjev Denis Stajnko in Peter Vindiš za izdajo epublikacije z naslovom »Napoved pridelka jabolk z metodo analize slike«. Komisija ugotavlja, da
vloga ni popolna, saj ni nikjer navedeno, za kateri tip publikacije gre, prav tako ni predlagan
tehnični recenzent. Komisija je v zvezi s tem sprejela sklep:
SKLEP 4:
Komisija poziva avtorja dr. Denisa Stajnka in dr. Petra Vindiša, da vlogo dopolnita v skladu
kot to zahteva Pravilnik o založniški dejavnosti FKBV in jo ponovno posredujeta na Komisijo
za kakovost FKBV.
Ad 3
Komisija se je seznanila z namenom izdelave univerzalnega vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih
na UM in v zvezi s tem sprejela slep. Dodatnih pripomb na pregledane vprašalnike ni bilo.
SKLEP 5:
Komisija za kakovost FKBV podpira izdelavo univerzalnega vprašalnika na UM.
Ad. 4
Predsednik komisije doc. dr. Marjan Janžekovič je člane komisije informiral glede pogovorov na
Seji komisije za kakovost Univerze v Mariboru. Rečeno je bilo, da bo potrebno vizije in strategije
fakultet posodobiti oz. preoblikovati. Komisija je po razpravi sprejela naslednji sklep:
SKLEP 6:
Po priporočilu komisije za kakovost UM je potrebno s strani vodstva posodobiti vizijo in
strategijo FKBV.
Komisija je sejo zaključila ob 10.30 uri.
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Predsednik komisije:
Doc. dr. Marjan Janžekovič
Zapisala:
Doc. dr. Metka Šiško
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