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ZAPISNIK
6. seje Samoevalvacijske skupine
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Datum: torek, 30. oktober 2012, ob 12.00
Prostor: sejna soba, Fakulteta za energetiko UM, Koroška c. 62a, Velenje
Prisotni člani: doc. dr. Peter Virtič, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, mag. Sonja Novak, Nataša Sokač
Odsotni: Andreja Tamše
_________________________________________________________________________________________
Predsednik samoevalvacijske skupine FE UM, doc. dr. Peter Virtič je pozdravil vse prisotne člane
Samoevalvacijske skupine FE UM in predstavil predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 5. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM
Podatki o vpisu 2012/2013
Internacionalizacija kot razvoj kakovosti UM
Pregled realizacije akcijskega načrta za 2011/12
Priprava Samoevalvacijskega poročila 2011/12
Razno

Člani samoevalvacijske skupine FE UM so se s predlaganim dnevnim redom 6. seje Samoevalvacijske
skupine strinjali, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP 1:

Samoevalvacijska skupina FE UM sprejme in potrdi predlagan dnevni red 6. redne seje
Samoevalvacijske skupine FE UM.

Add1) Pregled zapisnika 5. seje samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM
Predsednik samoevalvacijske skupine, doc. dr. Peter Virtič, je predstavil zapisnik 5. seje
samoevalvacijske skupine Fakultete za energetiko UM ter poročal o izvedenih sklepih. Člani
Samoevalvacijske skupine pripomb na zapisnik in poročilo o izvedenih sklepih niso imeli, zato so
soglasno sprejeli:
SKLEP 2:

Samoevalvacijska skupina FE UM potrdi predlagan zapisnik 5. Seje samoevalvacijske
skupine Fakultete za energetiko UM in poročilo o izvedenih sklepih.
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Add 2) Podatki o vpisu 2012/2013
Nataša Sokač je predstavila stanje (število) vpisanih študentov v študijsko leto 2012/2013. Člani
Samoevalvacijske skupine so sprejeli sklep:
SKLEP 3:

Člani Samoevalvacijske skupine FE UM so se seznanili s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2012/2013.

Add3) Internacionalizacija kot razvoj kakovosti UM
Predsednik samoevalvacijske skupine, doc. dr. Peter Virtič, je besedo predal izr. prof. dr. Bojanu
Štumbergerju, ki je predstavil sklep Senat UM. Le-ta je potrdil predlog, da Univerza v Mariboru pristopi
k pripravi dokumenta Internacionalizacija kot razvoj kakovosti Univerze v Mariboru.
Izhodišča za program internacionalizacije so povzeta iz smernic Nacionalnega programa visokega
šolstva 2011 – 2020, globalnih trendov visokega šolstva ( Global surveys on internationalization of HE
2003, 2005, 2010) in izbranih elementih mednarodnih strategij. Prav tako je izr. prof. Štumberger
predstavil Izhodišča za program internacionalizacije in Navodila za posredovanje želenih podatkov, ki
jih je tudi potrdil Senat UM. S sklepom Senata UM so Senati članic UM pozvani, da do 30.10.
obravnavajo na svojih sejah senata programe mednarodnega sodelovanja, z lastnimi prednostnimi
usmeritvami in ključnimi programi svojih aktivnosti.
Sprejete programe moramo članice posredovati do podaljšanega roka, to je 30. 11. 2012. In sicer
Centru za razvoj kakovosti UM.
Sonja Novak je tudi predstavila spletno aplikacijo pod naslovom https://international-projects.unimb.si/ProjectsDataBase3 , v katero moramo vpisovati želene podatke in sicer od leta 2010 do 2012.
Na podlagi razprave so člani Samoevalvacijske skupine sprejeli sklep:
SKLEP 4:

Člani Samoevalvacijske skupine FE UM so pregledali in se seznanili z vsebino osnutka in
izhodišči programa internacionalizacije.

Add4) Pregled realizacije akcijskega načrta za 2011/12
Člani samoevalvacijske skupine so po alinejah pregledali akcijski načrt Samoevalvacijske skupine FE UM
za študijsko leto 2011/12, sprejet skupaj z Samoevalvacijskim poročilom FE UM za študijsko leto
2011/2012 in ugotovili, da:
so v
1.
2.
3.

celoti realizirane naslednje alineje akcijskega načrta:
Sestajanje Samoevalvacijske skupine FE UM na rednih sejah.
Izvedba samoevalvacije FE UM za študijsko leto 2010/2011.
Izdelava akcijskega načrta ta leto 2011/2012 na podlagi Samoevalvacijskega poročila FE UM za
študijsko leto 2010/2011.
4. Spremljanje uresničevanja ukrepov iz akcijskega načrta za študijsko leto 2011/2012.
5. Analiza ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega poročila FE UM za študijsko leto
2011/2012.
6. Uvedba mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki mora biti stalna skrb vseh
zaposlenih (vključno z določitvijo zadolžitev).
7. Sprotno spremljanje opravljanja izpitov študentov skozi vse leto z namenom povečanja
prehodnosti.
8. Usposobiti je potrebno koriščenje že zakupljene licenčne programske opreme Microsoft za
študente in zaposlene na FE (MSDNAA).
9. Spodbujanje dajanja pobud za izboljšanje kakovosti na FE UM.
10. Seznanjanje javnosti z rezultati zagotavljanja kakovosti na FE UM.
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11. Bolj intenzivno vključevanje strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces ter v znanstveno
raziskovalno delo na fakulteti.
12. Skupna kvalitetna priprava ter izvedba prakse za VS študente, program Energetika.
13. Definiranje naslovov diplomskih in magistrskih nalog za študente, sodelovanje pri mentorstvu.
14. Souporaba že obstoječih predavalnic, laboratorijev in laboratorijske opreme, druge opreme, ki jo
lahko s pridom uporabimo za izvedbo pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela.
15. Omogočanje ter vzpodbujanje izmenjave profesorjev, študentov, raziskovalcev.
16. Izdelava in uporaba nove spletne strani.
17. Ohranjati število evropskih projektov, v katerih sodeluje fakulteta.
18. Izvajanje aplikativnih projektov z gospodarstvom.
19. Izvedba promocije FE (poudarek na UN programu).
20. Akreditacija doktorskega študijskega programa.
so delno realizirane naslednje alineje akcijskega načrta:
1. Skupno delo na izdelavi poklicnega profila diplomantov, ki bodo končali študij na Fakulteti za
energetiko.
2. Izboljšanje pogojev za izvajanje pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela na Fakulteti za
energetiko (vključno z opremljanjem laboratorijev).
niso realizirane naslednje alineje akcijskega načrta:
1. Spodbujanje usposabljanja članov Samoevalvacijske skupine FE UM.
2. Povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov s tujimi fakultetami.
3. Povečan obseg medsebojnega sodelovanja pri načrtovanju ter reševanju tehnoloških, razvojnih,
investicijskih in drugih podvigov v energetskem gospodarstvu.
4. Sooblikovanje štipendijske in zaposlitvene politike na področju energetike.
5. Vzpostavitev sistema EDUROAM na FE v Velenju.
6. Zaposlitev dodatnih pedagoških delavcev.
7. Priprava in aktivna uporaba intranetnih strani fakultete.
8. Dobava dodatnih enot knjižnega gradiva.
9. Intenzivirati objave zaposlenih v reviji JET.
10. Kandidirati na razpisih ARRS.
11. Zagotovitev kvalitetnih študijskih programov in pedagoškega dela na vseh treh stopnjah študija.
SKLEP 5:

Člani Samoevalvacijske skupine FE UM so se seznanili z realizacijo aktivnosti akcijskega
načrta Samoevalvacijske skupine FE UM za študijsko leto 2011/12.

Add 5) Priprava Samoevalvacijskega poročila za 2011/2012
Nataša Sokač je člane samoevalvacijske skupine obvestila, da bo potrebno pristopiti k izdelavi
Samoevalvacijskega poročila za 2011/2012 in jih seznanil z roki, ki jih je pri pripravi in oddaji
Samoevalvacijskega poročila potrebno upoštevati. Sprejet ni bil noben sklep.

Add 6) Razno

Nataša Sokač je članom samoevalvacijske skupine predstavila vprašalnik, ki smo ga prejeli z UM.
Vprašalnik je del postopka za oddajo vloge za ponovno akreditacijo Univerze v Mariboru na NAKVIS.
Vprašalnik se navezuje na delovanje članice, kadre, študente, materialne pogoje ter zagotavljanje
kakovosti na članici. Rok za oddajo vprašalnika je 7. 11. 2012. Sprejet ni bil noben sklep.
Nataša Sokač je povedala, da moramo namesto Andreje Tamše imenovati drugega člana
samoevalvacijske skupine FE UM. Prav tako je člane obvestila, da študentski svet še vedno ni podal
predloga za novega člana samoevalvacijske skupine iz vrst študentov. Namreč, študentki Tini Zorko,
članici, je zaradi izgube statusa (diploma) potekel mandat.
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Na podlagi 3. člena Pravilnika o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in njenih članic ter o
sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze člane komisije članice na predlog
dekana imenuje Senat članice. Samoevalvacijska skupina je tako v nadaljevanju sprejela
SKLEP 6:

Člani Samoevalvacijske skupine FE UM namesto Andreje Tamše za novega člana
predlagajo doc. dr. Sebastijana Semeta za mandatno dobo od 30. 10. 2012 do 11. 10.
2015 in predlog v nadaljnjo obravnavo posredujejo dekanu FE UM.

Seja je bila zaključena ob 14.35.
Zapisala:
Nataša Sokač
Predsednik samoevalvacijske skupine FE UM:
doc. dr. Peter Virtič
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