
 

 

     

 

 

 

 

Datum: 15. 2. 2010 

 

 

Zadeva: Zapisnik  11. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti  
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je bila 15. 2. 2010, s 
pričetkom ob 8.00 uri  v  sejni sobi  fakultete. 
 
 
Prisotni: doc.dr. Marjan Janžekovič,  doc.dr. Metka Šiško, doc. dr. Stanko 
Vršič, doc. dr. Stanislav Tojnko, Tadej Virk in mag. Ksenija Škorjanc  
  
Odsotni: izred. prof. Andreja Borec, izred. prof. Martina Bavec, ired. prof. 
Metka Slekovec in Simon Umek  
 
  
 
DNEVNI RED: 
 
Ugotovitev sklepčnosti 
            

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Komisije za kakovost 
2. Obravnava in spremljanje korektivnih ukrepov 

     3.   Nadaljevanje postopka za odobritev izdaje učbenika Vinogradništvo 
4. Razno 
 

Komisija za kakovost Fakultete za kmetijstvo in biosistemske  je bila sklepčna 
in je lahko začela z 11. redno sejo po dnevnem redu.  
 
Ad. 1 
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je prebral zapisnik 10. 
redne seje, komisija je pregledala sklepe ter sprejela sklep: 
 
SKLEP 1 
Zapisnik 10. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV je bil 
soglasno sprejet  in bo dosegljiv na interni spletni strani FKBV. 
 
Ad 2. 
V zvezi s spremljanjem korektivnih ukrepov je predsednik komisije doc. dr. 
Janžekovič seznanil člane z izvajanjem le teh. Nekaj korektivnih ukrepov je 
bilo že realiziranih s strani tajnika in strokovnih služb, npr. vizija fakultete na 
spletni strani in na ekranu pred referatom, prav tako je bil potrjen strateški 
načrt fakultete, ureditev statističnih podatkov zaposlenih in študentov je še v 
realizaciji … Komisija za ocenjevanje kakovosti je dala pobudo, da se v 
naslednje samoevalvacijsko poročilo fakultete vključi tudi poročilo 
študentskega sveta in del v zvezi z nepedagoškimi delavci fakultete. Še 



 

 

     

posebej je komisija poudarila, da je potrebno v naslednje samoevalvacijsko 
poročilo vključiti tudi posestvo in sprejela sklep 
 
SKLEP 2 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV daje pobudo vodstvu fakultete, da se 
v naslednje samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2009/2010 vključi tudi 
posestvo fakultete s svojim delom poročila, kjer bo jasno razvidno, kaj od 
pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela se dejansko izvaja na 
posestvu. 
 
SKLEP3 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV predlaga Komisiji za študijske 
zadeva, da se oblikuje tudi končna oblika priloge za beleženje prisotnosti 
študentov, ki bo del obrazca  o izvajanju študijskih programov. 
 
SKLEP 4 
Komisija za ocenjevanje kakovosti na FKBV poziva Komisijo za študijske 
zadeve, da opravi evalvacijo izvajanih študijskih programov še v tem 
študijskem letu. 
 
SKLEP 5 
Komisija za kakovost FKBV poziva Komisijo za študijske zadeve, strokovne 
službe, referat za študentske zadeve, da komisijo za kakovost kvartalno 
seznanjajo s sklepi o izvajanju zadolžitev in dejavnosti. 
 
 
Ad3  
 
Doc. dr. Stanko Vršič je člane komisije seznanil z novo izdajo učbenika 
Vinogradništvo, avtorjev Stanka Vršiča in Maria Lešnika. Komisija se je 
seznanila tudi s pozitivnimi recenzentskimi mnenji. V učbeniku bo dodanih 5 
novih poglavij. Učbenik bo izdala založba Kmečki glas. 
 
SKLEP 6 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKBV se je seznanila s pozitivnimi 
recenzijami strokovnih recenzentov izred. prof. Bernarda Kozine, prof. dr. 
Franca Celarja in doc. dr. Andreja Simončiča  ter soglaša z izdajo učbenika 
Vinogradništvo, avtorjev Maria Lešnika in Stanka Vršiča. Komisija predlaga 
senatu fakultete, da izdajo učbenika Vinogradništvo odobri. Učbenik bo izšel 
pri založbi Kmečki glas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

 
Ad. 4 
Pod točko Razno je predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti FKBV 
seznanil člane komisije s pohvalo, ki smo jo prejeli na Univerzi v Mariboru s 
strani predsednika Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, v zvezi z 
velikim kvalitativnim preskokom v zadnjem samoevalvacijskem poročilu naše 
fakultete. Samoevalvacijsko poročilo naše fakultete je bilo uvrščeno na 4. 
mesto na celotni univerzi. 
 
 
Komisija je sejo zaključila ob 9.00 uri. 
 
 
 
                                                                                     Predsednik komisije: 
                                                                                Doc. dr. Marjan Janžekovič  
 
 

 

 

 

Zapisala: 
Mag. Ksenija Škorjanc 


