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Datum: 8. 9. 2017 

 

Z A P I S N I K 
 

70. seje komisije za kakovost, ki je potekala v sredo, 6. 9. 2017, ob 13.30 uri v prostorih FUPI 

Novo mesto, Na Loko 2. 

 

Prisotni: Mojca Blažič, pred., dr. Sergej Gričar, viš. pred., Katja Krope, pred., dr. Barbara 

Rodica, viš. pred., dr. Alenka Rožanec, viš. pred., doc. dr. Laura Južnik Rotar, prof. 

dr. Karmen Erjavec, Marko Starc, Ksenija Komidar, Brigita Jugovič, Nataša Šavor, 

Bojan Nose 

 

Odsotni: Miloš Šuštar, Tanja Radovan, Melanija Frankovič, Katja Vasilič  

 

Sestanek je vodila doc. dr. Laura Južnik Rotar.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Načrt aktivnosti za pripravo samoevalvacijskega poročila 

2. Pregled zapisnika 69. seje  

3. Anketa za študente 

4. Razno  

 

AD1: 

 

Ker se študijsko leto približuje koncu, je mogoče pričeti s pripravo Samoevalvacijskega 

poročila za študijsko leto 2016/2017.  

Predsednica komisije za kakovost je na podlagi preteklih izkušenj in kompetenc zaposlenih 

pripravila načrt aktivnosti za pripravo samoevalvacijskega poročila in odgovorne osebe oz. 

komisije.  

Izpostavljeno je bilo, da odgovorni za posamezne vsebine pošljejo gradivo predsednici takoj, 

ko ga bodo imeli pripravljenega, vendar najpozneje do 10.11.2017, do 12.00 ure. Rok za oddajo 

končnega samoevalvacijskega poročila je namreč 1.12.2017.  

 

Sklep 1: 

Predsednica komisije za kakovost najpozneje do 10.11.2017, do 12.00 ure, zbere gradivo 

od vseh odgovornih za pripravo delov samoevalvacijskega poročila in končno 

samoevalvacijsko poročilo najkasneje do 1.12.2017, do 12.00 ure, posreduje dekanici mag. 

Malči Grivec, viš. pred. (malci.grivec@guest.arnes.si) ter tajnici dekanata gospe Brigiti 

Jugovič (dekanat@vs-nm.si). 

 

 

AD2: 

 

Člani komisije smo obravnavali zapisnik 69. seje in ga potrdili.  
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AD3: 

 

Člani komisije smo razpravljali o pripravi samoevalvacijskega poročila ter o obdelavi ankete 

za študente. Delo smo si razdelili in sprejeli  

 

Sklep 2: 

V skladu z razdeljenimi nalogami člani komisije za kakovost pripravijo interpretacijo 

rezultatov ankete za študente in jo pošljejo predsednici komisije za kakovost najkasneje 

do 20.9.2017, do 12.00 ure.  

 

AD4: 

 

Člani komisije za kakovost smo se dogovorili, da bo naslednji sestanek komisije za kakovost v 

ponedeljek, 2.10.2017, ob 14.15 uri.  

 

Na sestanku je bila izpostavljena možnost promocije fakultete, povezovanja z drugimi 

institucijami (npr. RIC). Prav tako je bila ponovno izpostavljena ideja posodobitve spletne 

strani fakultete, nenazadnje te potrebe jasno izražajo naši študenti. Določene ugotovitve, 

smernice izhajajo tudi iz pripravljenega dokumenta Digitalne strategije FUPI.  

 

 

Sestanek se je zaključil ob 14.30 uri. 

 

 

Predsednica komisije za kakovost  

doc. dr. Laura Južnik Rotar  

 


