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Z A P I S N I K 

12. redne seje Komisije za kakovost 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru 

  
 
Datum: ponedeljek, 24. marec 2014, ob 12.30 
Prostor: sejna soba, Fakulteta za energetiko UM, Koroška c. 62a, Velenje 
Prisotni člani: doc. dr. Zdravko Praunseis, doc. dr. Peter Virtič, doc. dr. Sebastijan Seme, Sonja Novak, 
Nataša Sokač. 
Ostali prisotni: red. prof. dr. Jurij Avsec, izr. prof. dr. Bojan Štumberger 
Opravičeno odsotni: Blaž Resnik, Alen Krošelj 
_________________________________________________________________________________ 
Uvodoma je predsednik samoevalvacijske skupine FE UM, doc. dr. Zdravko Praunseis, člane 
samoevalvacijske skupine FE UM obvestil, da se samoevalvacijska skupina FE UM, skladno s sklepom 
Senata FE UM (12. redna seja, sklep št.: 10) preimenuje v Komisijo za kakovost Fakultete za 
energetiko Univerze v Mariboru.  
 
SKLEP 1: Na 12. redni seji Komisije za kakovost Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (v 
nadaljevanju Komisija za kakovost FE UM) je prisotnih 5 članov komisije, s tem je 12. 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 zapisnikov 10. in 11. redne ter 2. korespondenčne seje Komisije za kakovost FE UM 
2. Poročanje o sklepih senata FE UM  
3. Spremljanje dela skupine za prenovo študijskih programov FE UM 
4. Predlog uvedbe anket za mentorje in študente na praktičnem usposabljanju 
5. Priprava na izvedbo notranje institucionalne evalvacije FE UM 
6. Razno  

 
SKLEP 2: Komisija za kakovosti FE UM sprejme predlagani dnevni red 12. redne seje Komisije za 
kakovost FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad1) Pregled in potrditev zapisnikov 10. in 11. redne ter 2. korespondenčne seje Komisije za 
kakovost FE UM 
Nataša Sokač je predstavila predloge zapisnikov 10. in 11. redne seje ter 2. korespondenčne seje 
Komisije za kakovost FE UM. Komisija za kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o 
naslednjem sklepu: 
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SKLEP 3: Komisija za kakovost FE UM sprejme predlagane zapisnike 10. in 11. redne seje ter 2. 
korespondenčne seje Komisija za kakovost FE UM. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad2) Poročanje o sklepih senata FE UM 
Predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FE UM je predstavil pomembnejše sklepe  12. in 13. 
redne seje in 4. izredne seje senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Komisija za 
kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 4: Komisija za kakovost FE UM se seznani s pomembnejšimi  sklepi  12. in 13. redne seje in 4. 
izredne seje senata Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad3) Spremljanje dela delovne skupine za prenovo študijskih programov 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predsednika  delovne skupine za prenovo študijskih programov 
Fakultete za energetiko, red. prof. dr. Jurij Avsca, pozval k predstavitvi dosedanjega dela. Komisija za 
kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 5:  Komisija za kakovost FE UM se seznani z opravljenim delom delovne skupine za prenovo 
študijskih programov Fakultete za energetiko.  
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad4) Predlog uvedbe anket za mentorje in študente na praktičnem usposabljanju 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil smisel uvedbe anket o kakovosti izvajanja praktičnega 
usposabljanja za mentorje in študente na praktičnem usposabljanju. Komisija za kakovost FE UM je v 
zvezi s točko dnevnega reda glasovala o naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 6: Komisija za kakovost FE UM predlaga koordinatorju Praktičnega usposabljanja, da se 
uvedejo ankete o kakovosti izvajanja praktičnega usposabljanja za mentorje in študente na 
praktičnem usposabljanju. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad5) Priprava na izvedbo notranje institucionalne evalvacije 
Doc. dr. Zdravko Praunseis je predstavil pomembnost uspešne izvedbe notranje institucialne 
evalvacije Fakultete za energetiko v mesecu maju 2014 s strani Komisije za ocenjevanje kakovosti 
Univerze v Mariboru. Komisija za kakovost FE UM je v zvezi s točko dnevnega reda glasovala o 
naslednjem sklepu: 
 
SKLEP 7: Komisija za kakovost FE UM se seznani z načrtovanim dvodnevnim obiskom Komisije za 
ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru v mesecu maju 2014 z namenom izvedbe notranje 
institucionalne evalvacije Fakultete za energetiko. 
 
Rezultati glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Ad6) Razno 
Člani Komisije za kakovost FE UM niso razpravljali v zvezi s točko dnevnega reda. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
 
 
Zapisala:   doc. dr. Zdravko Praunseis, 
Nataša Sokač                                  predsednik Komisije za kakovost 
 


