
 

 
 

ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI NA MF UM 
 
 
Čas in kraj: četrtek, 27. 5. 2010 ob 15.30 uri v sejni sobi Travmatološkega oddelka na VII. Etaži  
  kirurške stolpnice 
 
Prisotni člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 
(KOK MF UM): izr. prof. dr. Andrej Čretnik, Tomi Kunej, Irena Gorza  
 
Opravičeno odsotni člani KOK MF UM: doc. dr. Bogdan Čižmarevič, red. prof. dr. Božena 
Pejkovič, Darko Djurič.  
 
 
Predsednik KOK MF UM, izr. prof. dr. Andrej Čretnik je  pozdravil člane komisije in predlagal 
sledeči dnevni red:  
1. Ocena samoevalvacijskega poročila Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM za študijsko 

leto 2008/2009; 
2. Priprave na samoevalvacijsko poročilo za štud. leto 2009/2010; 
3. Pregled spletnih strani Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM; 
4. Priprave na institucionalno evalvacijo MF UM; 
5. Razno 

 
Navzoči so soglasno sprejeli dnevni red. 
 

Ad 1. 
Predsednik KOK MF UM, izr. prof. dr. Andrej Čretnik je poročal o tem, da je samoevalvacijsko 
poročilo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za štud. leto 2008/2009 pregledala tudi 
Komisija za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru in podala mnenje, da je poročilo dobro.  
Predsednik KOK MF UM, izr. prof. dr. Andrej Čretnik predlaga, da naj bo cilj komisije v 
prihodnje, da izboljšamo to oceno ali vsaj obdržimo enak nivo.  
Načrt dela KOK MF UM za študijsko leto 2010/2011 bomo pripravili na jesenskem sestanku 2010, 
prav tako je potrebno dodelati strategijo MF UM. 
 
Člani KOK MF UM  so soglasno sprejeli naslednji sklep: 
 
SKLEP 1:  
Člani KOK MF UM sklenemo, da je cilj KOK MF UM v prihodnosti obdržati nivo oziroma 
izboljšati oceno samoevalvacijskega poročila MF UM. 
 

 
Ad 2. 

Ker se študijsko leto 2009/2010 zaključuje je potrebno (kot vsako leto) pozvati nosilce 
predmetov, da pripravijo vsebinsko poročilo za študijsko leto 2009/2010. Iz tega razloga bomo 
pripravili dopis – poziv nosilcem, kjer bo terminski rok za oddajo vsebinskih poročil  1. 9. 2010.  
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SKLEP 2:  
Člani KOK MF UM potrdimo pripravo dopisa oz. poziva za izdelavo vsebinskih poročil nosilcem 
predmetov na MF UM za študijsko leto 2009/2010 s terminsko izvedbo do 1. 9. 2010. 

 
Ad 3. 

Predsednik KOK MF UM, izr. prof. dr. Andrej Čretnik je opozoril, da je potrebno na spletnih 
straneh KOK MF UM objaviti samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2008/2009.  
Prav tako je, zaradi sprememb članov KOK MF UM, potrebno ažurirati podatke na spletni strani 
KOK MF UM, kjer bi poleg imen navedli tudi e-naslove članov.  
 

 
Ad 4. 

Predsednik KOK MF UM, izr. prof. dr. Andrej Čretnik je izpostavil, da bo v prihodnosti potrebna 
instuticionalna evalvacija MF UM. Iz tega razloga bo poskušal pridobiti primer vprašalnika za 
institucionalno samoevalvacijo. Prav tako je predlagal, da bi MF UM ustanovila Alumni klub, s 
pomočjo katerega bi ustvarili bazo naslovov diplomantov ter spremljali analizo zaposljivosti 
naših diplomantov. Ga. Gorza je povedala, da je s strani študentov že bila pobuda za ustanovitev 
Alumni kluba, ki so jo predstavili tudi g. dekanu.  
 
 

Ad 5. 
Z oz. na študijske obveznosti bosta sedaj članici KOK MF iz študentskih vrst namesto T. Kuneja 
ter D. Duriča novoizvoljeni članici: Nina PIVEC, Alenka BIZJAK, kar bo ažurirano tudi na spletnih 
straneh. 

 
 

Seja je bila končana ob 16. 15 uri.  
 
 
 Zapisala:           Predsednik KOK MF UM 
Irena Gorza        Izr. prof. dr. Andrej Čretnik 
 


