
VISOKA SOLA ZA UPRA VLJANJE IN POSLOV ANJE 
Novo mesto, Na Loko 2, p. p. 51, tel.: 07 393 00 10 

Datum: 30. 5. 2014 

ZAPISNIK 

32. sestanka Komisije za spremljanje, zagotavljanje in organizacijo sistema kakovosti, ki je 
potekal v cetrtek, 29. 5. 2014, ob 12.30 uri v prostorih VSUP Novo mesto, Na Loko 2. 

Prisotni: mag. Malci Grivec, mag. Barbara Rodica, dr. Lura Juznik Rotar, Tina Banfi, dr. Iva 
Konda 

Odsotna: Dejan Luzar, Kristjan Longar 

Sestanekje vodila dr. Iva Konda. 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 31. sestanka 
2. Izvedba anket 
3. Obravnava predlogov studenta Kristjana Longarja 
4. Razno 

AD1: 

Komisija je obravnavala zapisnik 31. sestanka in ga potrdila. Ugotavljamo, da je sklep: 
Priprava osnutka sprememb indikatorjev kakovosti realiziran. 

AD2: 

Na podlagi predhodno sprejetega rokovnika izvedbe anket komisija ugotavlja, da se ankete 
izvajajo v skladu z nacrtom. 
Mag. MalCi Grivec pove, da sta Studentska anketa in Anketa o obremenjenosti v celoti 
(program UP in IUP) pripravljeni za spletno anketiranje. 

Sklep 1: Mag. MalCi Grivec se zadolzi, dado 12. 6. 2014 pripravi za spletno anketiranje tudi 
Vprasalnik za visokosolske ucitelje in sodelavce visokosolskega strokovnega .5tudijskega 
programa 1. stopnje Upravljanje in poslovanje in Vprasalnik za visokosolske ucitelje in 
sodelavce visokosolskega strokovnega studijskega programa 1. stopnje lnformatika v 
upravljanju in poslovanju. 

AD3: 

Komisijaje obravnavala predloge studenta Kristjana Longarja in se do njih opredelila: 
Na predlog o oddaji poroCila o strokovni praksi v elektronski obliki komisija meni, da naj 
porocilo tudi v prihodnje ostaja v tiskani obliki, saj studenti ob tern oddajo tudi ostalo 
potrebno dokumentacijo. 
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Posodobitev spletne strani - komisija ugotavlja, da so informacije na spletni strani 
a.Zurirane, v zelji po mednarodnem sodelovanju pa se dodajajo tudi vsebine v angleskem 
jeziku. 
Spodbuda studentov za pripravo okrogle mize - studente se ze danes spodbuja k 
aktivnemu sodelovanju tako v studijskem procesu kot tudi v obstudijskih dejavnostih. 
Rezultat tega je v studijskem letu 2013/2014 uspesno izvedena okrogla miza pod 
vodstvom studenta Kristjana Longarja. 

AD4: 

Ni bilo razprave. 

Sestanek se je zakljucil ob 13.30 uri. 

Predsednica Komisije za spremlj.,/., zagotavljanje 
in organizacijo sistt,0a akovosti 

dr. Iva Ko a, VJ s. pred, 
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