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Z A P I S N I K 

20. redne seje Komisije za kakovost 

Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 

  
 
Datum: četrtek, 7. december 2017, ob 12:00 
Prostor: sejna soba, Fakulteta za energetiko UM, Koroška c. 62a, Velenje  
Prisotni člani: Simon Marčič, mag. Sonja Novak, doc. dr. Zdravko Praunseis, Nataša Sokač - skype 
Odsotni: doc. dr. Brigita Ferčec, Larisa Sevšek 
__________________________________________________________________________________ 
 
SKLEP 1: Na 20. redni seji Komisije za kakovost FE UM so bili prisotni 4 člani, s tem je 20. redna seja 
Komisije za kakovost FE UM sklepčna.  
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil predlagan dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 19. redne seje Komisije za kakovost FE UM 

2. Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017 

3. Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2017/2018 

4. Razdelitev dela za pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2016/2017 

5. Razno 

 
SKLEP 2: Komisija za kakovosti FE UM sprejme predlagani dnevni red 20. redne seje Komisije za 
kakovost FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 1) Pregled zapisnika 19. redne seje Komisije za kakovost FE UM 

 

Sonja Novak je predstavila predlog zapisnika 19. redne seje Komisije za kakovost FE UM. Komisija za 
kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o naslednjem sklepu: 
 

SKLEP 3: Komisija za kakovost FE UM sprejme predlagan zapisnik 19. redne seje Komisije za kakovost 
FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 2) Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017 

 

Komisija za kakovost FE UM je pregledala realizacijo akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017 in v zvezi z 
obravnavano tematiko sprejela naslednji sklep: 
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SKLEP 4: Komisija za kakovost FE UM je pregledala realizacijo akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017 in 
ugotovila stanje, kot izhaja iz priloge 1 – Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017. 
 

Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

Ad 3) Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2017/2018 

 
Komisija za kakovost FE UM je pregledala predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2017/2018 in v zvezi z 
obravnavano tematiko sprejela naslednji sklep: 

 
SKLEP 5:  
Komisija za kakovost FE UM je pregledala in sprejela predlog akcijskega načrta za študijsko leto 
2017/2018, kot je razvidno iz priloge 2 – Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2017/2018. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 4) Razdelitev dela za pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2016/2017 

 

Komisija za kakovost FE UM se je seznanila s predlogom razdelitve dela za pripravo Samoevalvacijskega 
poročila za študijsko leto 2016/2017 in v zvezi s tem sprejela naslednji sklep: 
 
SKLEP 6:  

Komisija za kakovost FE UM potrjuje predlog razdelitve dela za pripravo Samoevalvacijskega poročila 
za študijsko leto 2016/2017, kot izhaja iz priloge 3 ter sprejme naslednji rokovnik: 

- do 5. 1. 2018 – rok za posredovanje poziva pripravljalcem z razdelitvijo dela, 
- do 19. 1. 2018 – rok za oddajo prispevkov pripravljalcev, 
- do 31. 1. 2018 – rok za oblikovanje končne verzije samoevalvacijskega poročila. 

 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad5) Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13:00. 
 
 

Zapisala:   doc. dr. Zdravko Praunseis, 
mag. Sonja Novak                                 predsednik Komisije za kakovost 

 
 
 
 
Priloge: 

- Pregled realizacije akcijskega načrta za študijsko leto 2016/2017 
- Predlog akcijskega načrta za študijsko leto 2017/2018 
- Razdelitev dela za pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2016/2017. 

 


