
FAKULTETA ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN INFORMATIKO 

Novo mesto, Na Loko 2, p. p. 51, tel.: 07 393 00 10 

  

Datum: 26. 10. 2017 

 

Z A P I S N I K 
 

72. seje komisije za kakovost, ki je potekala v torek, 24. 10. 2017, ob 13.00 uri v prostorih 

FUPI Novo mesto, Na Loko 2. 

 

Prisotni: dr. Sergej Gričar, viš. pred., Katja Krope, pred., dr. Barbara Rodica, viš. pred., doc. 

dr. Laura Južnik Rotar, Špela Žagar  

 

Odsotni: Mojca Blažič, pred., dr. Alenka Rožanec, viš. pred. 

 

Sestanek je vodila doc. dr. Laura Južnik Rotar.  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 71. seje  

2. Priprava samoevalvacijskega poročila 2016/2017 

3. Razno  

 

 

AD1: 

 

Člani komisije smo obravnavali zapisnik 71. seje in ga potrdili.  

 

 

AD2: 

 

Predsednica komisije za kakovost je podala informacijo o do sedaj opravljenem delu v povezavi 

s samoevalvacijskim poročilom za študijsko leto 2016/2017. V celoti je posodobljeno poglavje 

»Strategija, organizacija in vodenje kakovosti visokošolskega zavoda«; »Izobraževanje – 

študijska dejavnost«; »Zbiranje informacij, spremljanje razvoja učnih dosežkov, prehodnosti 

študentov in dolžina študija«; prav tako poglavje »Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci 

in strokovni sodelavci«; »Prostori in oprema za izobraževalno in raziskovalno dejavnost, 

knjižnica«; v celoti je posodobljeno poglavje »Financiranje izobraževalne, študijske, 

raziskovalne in strokovne dejavnosti« ter »Delo kariernega centra«. V celoti manjka 

posodobitev poglavij »Študenti«, »Sodelovanje in vključevanje družbenega okolja« ter 

»Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo«.  

 

Člani komisije smo razpravljali o vsebinskih sklopih samoevalvacijskega poročila 2016/2017 

ter o nadaljnjih aktivnostih članov komisije. Sprejeli smo  

 

Sklep 1: 

Predsednica komisije za kakovost, doc. dr. Laura Južnik Rotar, s Službo za informatiko 

na fakulteti dogovori ureditev dostopa na strežniku fakultete za potrebe Komisije za 

kakovost ter na omenjeni strežnik naloži dokument do sedaj pripravljenega 

samoevalvacijskega poročila 2016/2017. Rok: 26.10.2017. 

 

 



Sklep 2: 

Člani komisije za kakovost kritično (vsebinsko) pregledajo do sedaj v celoti posodobljena 

poglavja v samoevalvacijskem poročilu 2016/2017 in podajo svoja opažanja, ki jih 

zapišejo v dokument. Rok: 9.11.2017. 

 

 

AD3: 

 

Prodekanica za študijske zadeve, Katja Krope, pred., je izpostavila, da bi bilo smiselno, da se 

uporablja »uradna pisava« fakultete (ki je Gill Sans MT) v uradnih dokumentih fakultete in se 

s tem prispeva k poenoteni jezikovni odličnosti fakultete in v komunikaciji navzven. 

Predsednica Komisije za kakovost je predlog preverila pri dekanici, dr. Malči Grivec, viš. pred., 

ki je sporočila, da naj zaenkrat pisava ostane takšna kot je. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 13.45 uri. 

 

 

Predsednica komisije za kakovost  

doc. dr. Laura Južnik Rotar  

 

 


