
 

 

 
 

                                                                                                                   Datum: 23. 10. 2012 
                                                  
Zapisnik  3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti  Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede, ki je bila 23. 10. 2012, s pričetkom ob 8.15 uri  v  zbornici  fakultete. 
 
 
Prisotni: mag. Andrej Vogrin, doc.dr. Marjan Janžekovič, doc. dr. Jurij Rakun (novi član namesto 
Martine Bavec), Nataša Imenšek- študentka, mag. Ksenija Škorjanc  
 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak 
 
Neopravičeno odsotna: Simon ? 
 
  
DNEVNI RED: 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika  
2. Internacionalizacija kot razvoj kakovosti Univerze v Mariboru 
3. Razno 

 
Komisija za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske je bila sklepčna in je 
lahko pričela s  3. redno sejo po dnevnem redu. 
 
Ad. 1 
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV, mag. Andrej Vogrin, je člane komisije 
seznanil z zapisnikom 3. redne seje. Komisija je pregledala sklepe in ugotovila, da so bili realizirani 
vsi sklepi, razen 4. in 5. sklepa, v zvezi z izvedbo ankete o zadovoljstvu zaposlenih na UKC in 
izvedbi podrobnejše ankete, ki bi bila usmerjena na področja FKBV, s katerimi so zaposleni izrazili 
svoje nezadovoljstvo z njihovim delovanjem. 
Anketi se bosta pripravili v mesecu novembru 2012. 
 
SKLEP 1: 
Zapisnik 2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je bil soglasno sprejet in bo 
objavljen na spletni strani fakultete. 
 
 
 
Ad. 2 
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Mag. Vogrin je zbrane seznanil, da je po sklepu senata UM  članicam naloženo, da do 30. 10. 2012, 
na univerzo posredujejo programe mednarodnega sodelovanja, na osnovi katerih bodo pripravili 
dokument »Internacionalizacija kot razvoj kakovosti Univerze v Mariboru«, ki ga bodo obravnavali 
na senatu UM. Po krajši razpravi glede odličnosti in internacionalizaciji programov, modulov na 
naši fakulteti, je Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV sprejela naslednji sklep: 
 
SKLEP 2: 
Komisija za ocenjevanje kakovosti na FKBV predlaga senatu fakultete, da imenuje osebe, ki 
bodo s svojo odličnostjo in mednarodno odmevnostjo prispevale k internacionalizaciji 
programov, modulov na fakulteti in s tem tudi h kakovosti univerze kot celote. Komisija 
predlaga prof. dr. Franca Bavca, prof. dr. Avrelijo Cencič, prof. dr. Antona Ivančiča in 
Katedro za biosistemsko inženirstvo.  
 
Ad. 3 
Pod točko razno smo se člani Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKBV  pogovarjali tudi o 
težkem finančnem položaju naše fakultete in cele UM (znižanje osnovnih plač, neizplačevanje 
nadobveze …).  
Seznanili smo se tudi s problematiko referata za študentske zadeva, računovodstva in posestva 
UKC. Prevladovalo je mnenje, da je potrebno pri reševanju teh problemov delovati racionalno in 
poiskati možnosti rešitve znotraj fakultete.  
 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV je sprejela naslednji sklep: 
 
SKLEP 3: 
Z zmanjševanjem finančnih sredstev pada tudi kakovost na vseh nivojih fakultete. Komisija 
poziva vodstvo fakultete, da z nadaljnjimi ukrepi ne povzroča dodatnega padanja kakovosti, 
ki ga nenazadnje občutijo tudi študenti. 
 
Komisija je sejo zaključila ob 10.00 uri. 
 
                                                                                       Predsednik komisije: 
                                                                                      mag. Andrej Vogrin 
 
Zapisala: 
mag. Ksenija Škorjanc 


