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1 UVOD  
 
V 21. stoletju je temelj delovanja vseh organizacij kakovostno opravljanje procesov. Skrb 
za kakovost je tako osrednje vodilo delovanja Univerze v Novem mestu in njenih članic. 
Zavedamo se, da je skrb za kakovostno izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
temelj razvoja institucije in njenega okolja. Slednje je zelo konkurenčno in mednarodno 
usmerjeno, kar pa zahteva visoko usposobljeno delovno silo. Slednjo pa zagotavlja 
Univerza v Novem mestu oz. njene članice s študijskimi programi na vseh treh stopnjah 
študija. Študijski programi so namreč razviti ravno na ugotovljene potrebe gospodarskih 
in negospodarskih subjektov Jugovzhodne Slovenije in širše, kar so jasno podrli tudi 
posovni subjekti iz okolja. Glede na njihove ugotovitve pa se študijskimi programi tudi 
redno posodabljajo.  
 
Ob vsem tem pa sledimo visokim standardom kakovosti. Za izvajanje vseh aktivnosti, 
povezanih s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti na Univerzi v Novem mestu in 
njenih članicah skrbijo komisije za kakovost. Podporo pri tem vsem tem pa nudijo skupne 
službe univerze in njenih članic. To dosegamo z:  

 organiziranjem temeljnih, vodstvenih in podpornih procesov,  
 spremljanjem in obvladovanjem teh procesov,  
 zagotavljanjem potrebnih virov,  
 merjenjem učinkovitosti procesov in  
 nenehnim izboljševanjem procesov. 

 
Razvoj sistema kakovosti na univerzi in članicah je namenjen celoviti podpori 
uresničevanja poslanstva in vizije ter izboljševanju kakovosti na področju izobraževanja, 
znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela ter vseh drugih procesov na univerzi in 
njenih članicah. Na univerzi in njenih članicah razvijamo učinkovit sistem, metode in 
orodja za spremljanje institucionalne in programske tako notranje kot zunanje kakovosti 
pri:  

 spremljanju politike vodenja in odločanja,  
 zagotavljanja avtonomije dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

enakopravnega položaja študentov,  
 internacinalizaciji visokošolske dejavnosti, vključno z internacionalizacijo doma,  
 spremljanju razvoja študijskih programov na vseh treh stopnjah študija,  
 povezovanju in sodelovanju z gospodarstvom, negospodarstvom in širšim 

družbenim okoljem,  
 spremljanju potrebne infrastrukture za razvoj visokošolske in 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti,  
 zagotovitvi strokovne podpore pri notranji in zunanji evalvaciji ter pri uvajanju 

izboljšav.  
 
V dokumentu Poslovnik kakovosti so predstavljeni postopki, koraki in mehanizmi 
spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Novem mestu ter 
njenih članicah. Tako poslovnik določa organiziranost, odgovornosti in sistem vodenja 
kakovosti na univerzi in njenih članicah. Natančno pa je določen tudi postopek 
samoevalvacije univerze in njenih članic. V poslovniku pa so opredeljena tudi pravila, 
načini dela ter ukrepi za spremljanje in stalno izboljševnje kakovosti univerze in njenih 
članic. 
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2 PREDSTAVITEV UNIVERZE  
 
2.1 Osnovni podatki o univerzi  

 
Univerza v Novem mestu je visokošolski zavod. Njene ustanoviteljice so Univerza v Novem 
mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (UNM FEI), Univerza v Novem mestu 
Fakulteta za poslovne in upravne vede (UNM FPUV), Univerza v Novem mestu Fakulteta 
za strojništvo (UNM FS) in Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (UNM 
FZV), ki so hkrati tudi njene članice. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu 
(v nadaljevanju: NAKVIS) je univerzo akreditirala 21. 09. 2017 in jo vpisala v javno 
evidenco visokošolskih zavodov, ki jo vodi po deseti alineji 51. f člena Zakona o visokem 
šolstvu. Akreditacija je veljavna do 30. 09. 2023. 
 
V sodni register je bila vpisana 01. 02. 2018. 
 
Tabela 1: Osebna izkaznica univerze 

Ime zavoda: Univerza v Novem mestu 
Krajše ime zavoda: UNM 
Ulica: Na Loko 2 
Kraj: Novo mesto 
Spletna stran: https://uni-nm.si/ 
Elektronski naslov: rektorat@uni-nm.si 
Telefonska številka: + 386 7 393 00 10 
Številka faksa: + 386 7 393 00 13 
Matična številka: 8136670000 
Davčna številka: 80363989 
Transakcijski 
račun: 

 

SI56 03150 1000951708 

Ustanovitveni 
sklepi: 

 

sklepi ustanoviteljev z dne 15. 01. 2018 

 
 
Ustanovitelji: 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za  ekonomijo in  informatiko, 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede, 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo,  
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Vpis v Sodni 
register: 

 

01.02.2018, Srg 2018/4104, Okrožno sodišče v Novem mestu 

 
V sodni register je bila vpisana 01. 02. 2018. 
 
Organizacijsko strukturo univerze prikazuje naslednja shema. 
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Shema 1: Organizacijska shema univerze 

 
Univerza ima konstituirane vse organe: upravni odbor, senat, rektorja in študentski svet.  
 
 
2.2 Poslanstvo 
 
Univerza v Novem mestu bo eden izmed nacionalnih centrov znanosti, osrednji nosilec 
avtonomnega, intelektualnega, moralnega, kulturnega in gospodarskega potenciala regije 
pa tudi širše. Svoje poslanstvo bo uresničevala s predanim in z znanostjo podprtim delom 
vseh zaposlenih in študentov. Uspešnost dela se bo kazala v dosežkih na izobraževalnem 
in znanstveno raziskovalnem in poslovnem področju. Z zavezanostjo k odličnosti v 
izobraževanju in raziskovalnem delu bo prispevala k razvoju družbe, kakovosti življenja 
posameznikov in sonaravnem trajnostnem razvoju okolja. 
 
 
2.3 Vizija in vrednote univerze  
 
Vizija univerze je sprejetost in uveljavitev ustanove v ožjem in širšem okolju, organizacija 
in izvedba pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela ter podpornih služb na visoki 
kakovostni ravni ter zagotovitev ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za njeno 
delovanje in nenehni razvoj. 
 
Do leta 2022 bo postala sestavni del slovenskega visokošolskega prostora kot ustanova, ki 
bo povezovala sedanje in novonastale visokošolske institucije lokalnega okolja v 
organizacijsko, upravno, izobraževalno in raziskovalno celoto. 
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Do leta 2030 bo na temelju zavezanosti k odličnosti, predanosti, odgovornosti in 
inovativnosti postala mednarodno prepoznavna institucija na področju izobraževanja in 
raziskovanja ter pomemben dejavnik razvoja družbenega okolja. 
 
Univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih 
sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Njeno javno delovanje 
temelji na naslednjih vrednotah:  

 visoka kakovost in akademska odličnost,  
 akademska svoboda delavcev in študentov,  
 avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti,  
 humanizem in človekove pravice,  
 etičnost in odgovoren odnos do sveta. 

 
 
2.4 Strateški načrt  
 
Strateške cilje bomo dosegli s kakovostno organiziranostjo, z visoko stopnjo povezanosti v 
univerzitetni sistem, učinkovitim sistemom odločanja, vpetostjo v okolje (regionalno, 
slovensko, Jugozahodno Evropo, Zahodno Evropo), družbeno odgovornim načrtovanjem 
vpisa in zagotovljenim stabilnim financiranjem univerze in njenih članic. 
Univerza si postavlja za obdobje 2021–2024 šest strateških ciljev: 

 razvoj univerze in študijskih programov članic: kadrovska krepitev univerze, 
posodabljanje študijskih programov in razvijanje novih, zagotavljanje ustreznih 
prostorskih pogojev UNM, posodabljanje tehnično-tehnološke in druge opreme za 
izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa UNM, zagotavljanje 
dostopa do bibliografskih baz;  

 zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela univerze: kakovostno 
izvajanje študijskih programov članic, razvijanje metodologije merjenja kakovosti, 
oblikovanje nabora reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje kakovosti, 
uporaba sodobnih oblik poučevanja in učenja, krepitev aktivnosti kariernega 
centra, izvajanje tutorstva, spodbujanje dela z najboljšimi študenti in vključevanje 
le-teh v znanstvenoraziskovalno delo; 

 krepitev internacionalizacije: pridobitev ECHE listine UNM z uveljavitvijo načel 
Erasmus + programa in  uresničevanjem prednostnih nalog Erasmus + programa, 
oblikovanje mreže strateških partnerstev z izbranimi univerzami v EU in širše 
okrepitev sodelovanja, krepitev aktivnosti internacionalizacije doma;  

 krepitev raziskovalne dejavnosti: medsebojno sodelovanje 
znanstvenoraziskovalnih institutov oz. članic univerze, povečanje mednarodne 
odmevnosti znanstvenih objav, razvijanje in spodbujanje raziskovalne dejavnosti 
med študenti, organizacija in izvedba mednarodnih znanstvenih konferenc in 
izdajanje znanstvenih revij; 

 krepitev družbeno odgovornega delovanja in tvornega sodelovanja z okoljem: 
odpiranje univerze širši javnosti, povezovanje z gospodarskimi in negospodarskimi 
subjekti, organiziranje predavanj za zainteresirano javnost in stanovska ter 
interesna združenja,  

 promocija univerze: povečanje prepoznavnosti univerze v širšem okolju. 
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3 SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA UNIVERZI V NOVEM MESTU  
 
Univerza v Novem mestu vse od ustanovitve naprej nadaljuje in nadgrajuje skrb za 
kakovost, ki so jo pred tem začrtale njene ustanoviteljice. V ta proces aktivno vključuje vse 
deležnike in interesne skupine iz okolja.  
 
Shema 2: Procesi na univerzi in njihova medsebojna povezanost 
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Pri opravljanju svojih dejavnosti upošteva nacionalne strateške dokumente s področja 
visokega šolstva ter veljavno področno zakonodajo ter nacionalne in evropske standarde 
za notranje in zunanje zagotavljanje kakovosti. Zagotavljanje kakovosti tako temelji na 
priporočilih Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, na določilih Lizbonske 
strategije in na znanju zasnovane družbe, priporočilih iz Barcelone in Kopenhagna v letu 
2002 ter na priporočilih Evropskega parlamenta in sveta, in sicer: da se vzpostavi okvir 
kakovosti kot referenčni okvir in sistem za zagotavljanje kakovosti, v njem pa procesi ter 
opredeljene pristojnosti in odgovornosti oseb. Univerza skupaj s članicami upošteva poleg 
vseživljenjskega učenja tudi socialno dimenzijo, zaposljivost, študij, osredotočen na 
študenta, izobraževanje, raziskovanje in inovativnost, mobilnost, sploh orodja, ki 
podpirajo transparentnost.  
 
Zavedamo se, da je skrb za kakovost visokega šolstva v sodobni družbi eden izmed 
osnovnih ciljev, čemur dosledno sledimo vsi deležniki. V sistem merjenja, analize in 
izboljšav so vključeni vsi zaposleni in študenti univerze oz. članic, saj je zagotavljanje 
kakovosti in zadovoljevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev predpogoj za našo 
dolgoročno rast in obstoj. Tako se zavzemamo za nenehno izboljševanje kakovosti svojih 
dejavnosti in aktivnosti ter za stabilne in solidne poslovne izide. To dosegamo z: 

 organiziranjem temeljnih, vodstvenih in podpornih procesov, 
 spremljanje in obvladovanje teh procesov,  
 zagotavljanje potrebnih virov,  
 merjenje učinkovitosti procesov in 
 nenehnim izboljševanjem procesov.  

 
Za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Univerzi v Novem mestu in 
njenih članicah so odgovorni rektor, prorektorji, dekani in drugi organi univerze in njenih 
članic.  
 
Pristojne službe na rektoratu in posameznih članicah na področju kakovosti zagotavljajo: 

 redno spremljanje kakovosti vseh dejavnosti univerze, 
 spremljanje domačih in mednarodnih dokumentov ter zakonodaje s področja 

kakovosti, 
 priprava ustrezne metodologije za zagotavljanje kakovosti, 
 pripravo in posodabljanje pravnih aktov s področja kakovosti, 
 pripravo poročil s področja kakovosti – samoevalvacijsko poročilo, ki vključuje 

poročila o anketiranju študentov, zaposlenih, diplomantov, delodajalcev …, 
 nudenje pomoči strokovnim službam zadolženim za področje kakovosti na članicah, 
 aktivno sodelovanje s strokovnimi službami za področje kakovosti na drugih 

slovenskih univerzah, 
 zagotavljanje skrbi za študente (tutorstvo, skrb za študente s posebnimi 

potrebami … ), 
  drugo. 

 
Sistem spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti univerze in njenih članic je 
t. i. zanka kakovosti, ki vključuje tudi aktivnosti za odpravo ugotovljenih odstopanj od 
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standardov. Zanka sledi t.i. Demingovemu krogu: Načrtovanje (Plan)  Izvajanje (Do)  
Preverjanje (Check)  Ukrepanje (Act).  
 
 
Shema 3: Krog kakovosti 

 

 

Za izvajanje aktivnosti, povezanih s spremljanjem, ugotavljanjem in zagotavljanjem 
kakovosti na Univerzi v Novem mestu ter za podajanje predlogov in pobud za razvoj 
kulture kakovosti in razvoj oz. dograditev strategije za zagotavljanje in stalen dvig 
kakovosti je na ravni univerze zadolžena Komisija za kakovost Univerze v Novem mestu, 
na njenih članicah pa komisija za kakovost članice. Komisija za kakovost je stalna 
strokovna komisija Senata Univerze v Novem mestu. Njene naloge pa so določene v 
Poslovniku kakovosti Univerze v Novem mestu. Komisija o svojem delu poroča senatu.  
 
V skladu s 40. členom Statuta Univerze v Novem mestu Komisija za kakovost: 

 vodi politiko zagotavljanja in evalvacije kakovosti vseh procesov in področij 
delovanja univerze, 

 sprejema smernice za izdelavo ključnih dokumentov univerze, ki urejajo njeno 
kakovost, 

 določa postopke, zadolžitve in pristojnosti za sprejemanje ključnih dokumentov in 
ukrepov za izboljšave kakovosti univerze, 

 načrtuje, izvaja, preverja, ukrepa in ponovno na črtuje aktivnosti in ukrepe za 
izboljšanje kakovosti dela univerze, 

 sprejema enotno metodologijo za sistematično zbiranje, urejanje, vodenje, obdelavo, 
analizo in vrednotenje podatkov o delovanju univerze in njenih članic, 

 obravnava samoevalvacijska poročila članic in izdela samoevalvacijsko poročilo 
univerze, 

Načrtovanje

Izvajanje

Preverjanje 

Ukrepanje 
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 predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti in spremlja njihovo uresničevanje in  
 opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in splošnimi pravnimi akti univerze. 

 
Namen sistema kakovosti je, da: 

 pripomore k doseganju zastavljenih strateških ciljev, 
 zazna prednosti in slabosti vsakega od procesov ter kot tak 
 služi kot orodje za sistematično izboljšanje vseh področij delovanja univerze in 

njenih članic. 
 
Elementi sistema kakovosti so predvsem: 

 oblikovanje razvojnega programa univerze in članic ter njegovo spremljanje, 
 redna letna samoevalvacija univerze in članic, 
 oblikovanje kazalnikov kakovosti ter metodologija spremljanja kakovosti, 
 aktivno delo komisij, zadolženih za področje kakovosti, 
 pridobivanje povratnih informacij o izvajanju študija in drugih dejavnosti univerze 

in njenih članic, 
 aktivnosti v smeri preverjanja mednarodne primerljivosti univerze in njenih članic, 
 vključevanje študentov v upravljanje in procese evalvacije kakovosti, 
 redno (letno) anketiranje študentov, zaposlenih, diplomantov in njihovih 

delodajalcev, 
 organiziranje delavnic, posvetov, okroglih miz itd. na temo kakovosti, 
 članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni, 
 spremljanje evropskih trendov, izzivov in perspektiv zagotavljanja kakovosti, 
 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, ki omogoča akademski, 

strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih, 
 zagotavljanje skrbi za študente (tutorstvo, skrb za študente s posebnimi 

potrebami …),  
 obveščanje javnosti o dosežkih pri zagotavljanju kakovosti na univerzi in članicah 

(spletna stran, družbena omrežja, mediji …). 
 
 
4 POSTOPEK SAMOEVALVACIJE UNIVERZE 
 
Samoevalvacija je postopek spremljanja izvajanja vseh procesov na univerzi in njenih 
članicah. Njen namen je ocena stanja in uresničevanja sprememb ter priprava izboljšav, 
kar se odraža v permanentni skrbi za izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja 
univerze. Samoevalvacija je tako podlaga za sprejemanje strokovnih odločitev in 
načrtovanja razvoja univerze z njenimi članicami.  
 
Samoevalvacija univerze temelji na samoevalvacijah članic univerze. Rezultat 
samoevalvacije je samoevalvacijsko poročilo univerze ter akcijski načrt ukrepov za 
izboljšanje kakovosti.   
 
 



9 

4.1 Spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter priprava samoevalvacijskega poročila  
 
Postopki izvedbe spremljanja in zagotavljanja kakovosti ter priprave samoevalvacijskega 
poročila univerze in njenih članic so večplastni, pri tem pa sodelujejo različni deležniki: 
študenti, visokošolski učitelji, vodstvo univerze in članic, skupne službe, zunanji partnerji.  
 
 
4.1.1 Priprava samoevalvacijskih poročil članic univerze  
 
Na članicah Univerze v Novem mestu so za pripravo letnih samoevalvacijakih poročil 
pristojne komisije za kakovost članice. Poročila pripravijo v sodelovanju z dekanom, člani 
senata, visokošolskimi učitelji in sodelavci, predstavniki študentov in skupnimi službami 
ter drugimi deležniki.  
 
Komisija za kakovost med letom spremlja vse elemente na vseh področjih zagotavljanja 
kakovosti, ki so zajeta v samoevalvacijakem poročilu. Zbira predloge za izboljšave od 
vodstva, vseh sodelavcev in predstavnikov študentov na članici ter od drugih deležnikov. 
Predsednik komisije za kakovost organizira redne sestanke komisije, da se učinkovito 
usklajuje glede vseh aktivnosti povezanih s kakovostjo ter o tem obvešča dekana. S 
slednjim se tudi redno posvetuje. Aktivnosti dokumentira v zapisnikih.  
 
Predsednik komisije za kakovost članice dvakrat letno poroča Komisiji za kakovost UNM 
o poteku aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter o pomembnih uspehih 
ali izboljšavah, primerih dobre prakse in o opažanjih o trenutnem stanju in trendih na 
članici. Komisija za kakovost UNM usklajuje delo komisij za kakovost članic. 
 
Na podlagi aktivnosti, ki jih spremlja med letom in na podlagi ugotovitev komisija za 
kakovost ob koncu leta pripravi analizo ocen stanja za vsako področje v samoevalvacijskem 
poročilu. V samoevalvacjakem poročilu pregledno in zgoščeno zbere ugotovitve o 
prednostih in šibkih točkah ter navede predlogi za izboljšanje v naslednjem obdobju.  
 
Samoevalvacijska poročila članice vsako leto pripravijo najkasneje do začetka decembra 
za preteklo šolsko leto. Poročilo obravnava, dopolni in potrdi senat članice v januarju. 
Samoevalvacijsko poročilo potem obravnavajo še upravni odbor članice, študentski svet in 
akademski zbor. Samoevalvacijska poročila članic so javno objavljena na spletni strani in 
po tej poti predstavljena vsem sodelavcem, študentom in drugim deležnikom oz. širši 
javnosti. 
 
Predstavniki študentov v senatu članice obveščajo študentski svet in študente o sklepih, 
strategijah in aktivnostih za zagotavljanje oz. izboljševanje kakovosti in od njih zbirajo 
predloge za izboljšave. Te predloge posredujejo dekanu, senatu ali predsedniku komisije 
za kakovost. 
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Dekan članice redno obvešča vse sodelavce članice o sklepih, strategijah in aktivnostih za 
zagotavljanje oziroma izboljševanje kakovosti. 
 
Predsednik komisije za kakovost članice posreduje samoevalvacijsko poročilo članice in 
njegov povzetek Komisiji za kakovost UNM. Ti povzetki so vključeni v samoevalvacijskem 
poročilu univerze. 
 
 
4.1.2 Priprava samoevalvacijskega poročila univerze  
 
Samoevalvacijsko poročilo univerze na osnovi samoevalvacijskih poročil članic pripravi 
komisija za kakovost. Članice univerze samoevalvacijsko poročilo za preteklo študijsko 
leto in povzetek le-teh posredujejo Komisiji za kakovost univerze najpozneje do konca 
meseca januarja, ko so sprejeti na senatih članic.  
 
Komisija za kakovost samoevalvacijsko poročilo pripravi v sodelovanju z vodstvom 
univerze, študentskim svetom in skupnimi službami (referat za študentske zadeve, 
mednarodna pisarna, karierni center, knjižnica, računovodska in pravna služba).  
 
Komisija za kakovost med letom spremlja vse elemente na vseh področjih zagotavljanja 
kakovost na univerzi, ki so zajeta v samoevalvacijakem poročilu univerze. Zbira predloge 
za izboljšave od vodstva univerze, skupnih služb, od študentskega sveta in predstavnikov 
študentov v organih ter od drugih deležnikov. 
 
Na podlagi aktivnosti, ki jih spremlja med letom in na podlagi ugotovitev Komisija za 
kakovost ob koncu leta pripravi analizo ocen stanja. Analizo delovanja skupnih služb 
podajo te službe same in jo posredujejo Komisiji za kakovost.  
 
Samoevalvacijsko poročilo potem obravnavajo senat, upravni odbor, študentski svet in 
akademski zbor. Prav tako je samoevalvacijsko poročilo univerze javno objavljeno na 
spletni strani univerze, kjer lahko do njega dostopajo vsi omenjeni deležniki in širša 
javnost.  
 
Predstavniki študentov v organih univerze ter v komisiji za kakovost obveščajo študentski 
svet in druge študente o sklepih, strategijah in aktivnostih za zagotavljanje oziroma 
izboljševanje kakovosti in od njih zbirajo predloge za izboljšave. Te predloge posredujejo 
komisiji za kakovost. 
 
Na osnovi rezultatov samoevalvacijskega poročila komisija za kakovost pripravi akcijski 
načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti.  
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4.2 Struktura samoevavacijskega poročila  
 
V samoevalvacijskem poročilu je predstavljena ocena stanja in kritična analiza 
ocenjevanih področij ter predlogi in priporočila za izboljšanje kakovosti univerze oz. članic. 
Samoevalvacijska poročila članic univerze so sestavljena po enotni metodologiji in v skladu 
z merili NAKVIS spremljamo in ocenjujemo naslednja področja: delovanje visokošolskega 
zavoda, organizacija in izvedba študijskih programov, študenti, kadri, materialni pogoji in 
financiranje, vpetost v okolje, znanstvenoraziskovalna dejavnost ter spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Tej strukturi sledi tudi samoevalvacijsko poročilo univerze. 
 
 
4.2.1 Delovanje visokošolskega zavoda 
 
V poglavju so predstavljeni poslanstvo, vizija in vrednote univerze oz. članic, 
organiziranost univerze ter kratek pregled organov univerze. Našteti pa so tudi pravni 
akti, ki urejajo delovanje univerze in članic. Tu posebej izpostavljamo skupna pravila, ki 
jih sprejema Senat UNM v obliki pravilnikov in veljajo enako za celotno univerzo in kot 
taki predstavljamo pomemben element pri dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti 
pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela na UNM.  
 
 
4.2.2 Organizacija in izvedba študijskih programov  
 
V tem sklopu spremljamo izobraževalno dejavnost, in sicer predstavimo osnovne podatke 
o članicah univerze in njenih študijskih programih. V nadaljevanju pa so rezultati anket, 
s katerimi spremljamo kakovost izvajanja izobraževalne dejavnosti, in sicer izvajamo 
naslednje ankete:  

 anketa za študente, 
 anketa o obremenjenosti, 
 anketa za diplomante, 
 anketa za študente na strokovni/klinični praksi, 
 anketa za mentorje študentov na strokovni/klinični praksi, 
 anketa o veščinah in kompetencah za visokošolske učitelje, diplomante in 

delodajalce. 
 

Predstavljeni pa so tudi podatki o prehodnosti študentov ter dolžini študija.  
 
V tem sklopu so predstavljeni tudi podatki o interesu za vpis ter podatki o vpisu na 
posamezne študijske programe. 
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4.2.3 Študenti  
 

Študentje so vključeni v proces spremljanja in zagotavljanja kakovosti univerze in njenih 
članic na več nivojih. In sicer sodelovanje med univerzo oz. njenimi članicami in študenti 
preko študentskega sveta, študenti pa imajo svoje predstavnike v senatih, v akademskih 
zborih in komisijah za kakovost.  
 
Neposredno pa sodelujejo pri spremljanju zagotavljanju kakovosti pedagoškega procesa 
vsi študentje UNM preko študentskih anket. Ankete so anonimne in jih študenti rešujejo 
bodisi elektronsko bodisi v tiskani obliki.  
 
Poglavje vsebuje predstavitev dela študentov v organih fakultete, tutorski sistem ter 
ureditev področja študentov s posebnimi potrebami. Prav tako predstavimo tudi 
vključenost študentov v znanstvenoraziskovalno delo.  
 
V samoevalvaciji posebej predstavimo tudi delo kariernega centra, in sicer predstavimo 
aktivnosti tako za obstoječe kot bodoče študente ter tudi diplomante.  
 
 
4.2.4 Vpetost v okolje 
 
V poglavju je predstavljena povezanost univerze in članic z domačim in mednarodnim 
okoljem. Pri tem predstavimo mednarodno mobilnost študentov in zaposlenih ter ostale 
oblike sodelovanja s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva ter mednarodnega 
okolja. Prav tako predstavimo sodelovanje z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti 
zaradi izvajanja strokovne/klinične prakse.  
 
 
4.2.5 Znanstvenoraziskovalna dejavnost  
 
V poglavju predstavimo inštitute za znanstvenoraziskovalno dejavnost članic in univerze. 
V nadaljevanju predstavimo kazalnike raziskovalne uspešnosti zaposlenih. Glavni odraz 
raziskovalne uspešnosti so bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti, objavljeni v 
Sicris. Uspešnost raziskovalcev na univerzi predstavimo tudi prek zbirke objavljenih 
znanstvenih člankov in drugih rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela. 
 
Poglavje o znanstvenoraziskovalni dejavnosti vključuje tudi predstavitev projektov v teku 
ter načrt prijav.  
 
V poglavju predstavimo tudi vse aktivnosti, s katerimi se izvaja diseminacija rezultatov 
znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalcev (okrogle mize, gostujoča predavanja, 
izvedene delavnice za zainteresirano javnost …) ter aktivnosti na področju mednarodnih 
znanstvenih konferenc, izdaje znanstvenih revij in izvedenih predavanj visokošolskih 
učiteljev na domačih in tujih univerzah.  
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4.2.6 Kadri 
 
V sklopu predstavimo kadrovsko strukturo, in sicer število visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. Prav tako predstavimo izvolitve v nazive. S poglavju predstavimo tudi 
rezultate ankete zadovoljstva zaposlenih.  
 
 
4.2.7 Materialne razmere in financiranje  
 
V poglavju predstavljena materialna opremljenost univerze in njenih članic, in sicer 
posebej prostori in oprema. Posebno podpoglavje je namenjeno tudi delovanju knjižnice. 
Predstavimo pa tudi sistem financiranja univerze in študijskih programov.  

 
 

4.2.8 Zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti  
 
V poglavju se predstavijo rezultati realizacije ukrepov akcijskega načrta za izboljšanje 
kakovosti.  
 
V zaključku samoevalvacijskega poročila sprejme samoevalvacijska komisija jasno 
oblikovana priporočila za vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo na 
ugotovljenih prednostih in slabostih. Na osnovi rezultatov samoevalvacije univerza 
pripravi priporočila za naprej. Procesi odločanja o nadaljnjih ukrepih in postopkih za 
izpopolnjevanje kakovosti, ki sledijo procesu samoevalvacije, vključujejo tudi časovni načrt 
prihodnjih dejavnosti in odgovorne osebe. 
 
 
5 INDIKATORJI KAKOVOSTI 
 
Za vsako področje spremljanja so oblikovani indikatorji kakovosti, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju.  
 
DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA  
 
Tabela 2: Delovanje visokošolskega zavoda 

Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 

organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor 
izvedbe študijskega 

programa 

Odločanje 
organ/oseba 

Rok izvedbe 

Odgovoren za 
pravočasno in 

strokovno 
izvedbo ter 
dosežene 
rezultate 

Način nadzora 
kakovosti izvedbe 

1. Vpis 
 
Vpis - koncesionirani 
programi: 

rektor, 
dekani članic, 
senati članic 
in univerze, 

 
 
 
 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
dekani članic, 

Seje senata, kolegiji 
rektorja in dekanov: 
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 planiranje in  
priprava razpisa, 

 informiranje: 
zloženke, spletna 
stran, telefon, 
oglaševanje, sejmi, 
karierni dnevi 
srednjih šol, 

 informativni dan: 
sodelujoči, gradivo, 

 vpis v skladu z 
veljavnim 
rokovnikom. 

 
Vpis - nekoncesionirani 
programi: 
 planiranje in 

priprava razpisa, 
 informiranje: 

zloženke, spletna 
stran, telefon, 
oglaševanje, sejmi, 
karierni dnevi 
srednjih šol, 

 informativni dan: 
sodelujoči, gradivo, 

 vpis v skladu z 
veljavnim 
rokovnikom. 

karierni 
center 

 

november 
tekočega 

leta – 
september 

prihodnjega 
leta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

februar – 
september 

 
 
 
 

senat, senati 
članic in 
univerze, 
vpisno-

informacijska 
služba, 

visokošolski 
učitelji in 
sodelavci 

 preverjanje 
uresničevanja 
sklepov, 

 ustno poročanje 
nosilcev 
aktivnosti, 

 sprejemanje 
ustreznih sklepov 
za izboljšanje  
realizacije  
planiranih 
aktivnosti v 
prihodnje oziroma 
za takojšnje 
ukrepanje 

 
Pričakovani rezultati: Regularno izveden vpis, število vpisanih študentov v skladu z razpisom. 
 
Merilo kakovosti: Izvedba predstavitev programov vsake članice na vsaj 3 srednjih šolah, kakovostno 
izvedene in zaznane promocijske aktivnosti, najmanj 20 vpisanih študentov v koncesionirane študijske 
programe, delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku je nad 50 %. 
 
2. Načrtovanje 

študijskega leta 
 
 zagotavljane 

optimalnega števila 
potrebnih kadrov za 
izvedbo študijskega 
leta, priprava 
osebnih letnih 
načrtov dela 
(OLND) za 
posameznega 

rektor, senat 
članic in 
univerze, 
dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

prodekani za 
znanstvenora

ziskovalno 
dejavnost, 

upravni odbor 

maj–oktober 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

prodekani za 
znanstvenoraz

iskovalno 
dejavnost, 

Kolegiji dekanov: 
 dogovor o 

optimalnih 
rešitvah, 

 odločanje o 
razpisanih 
delovnih mestih v 
skladu  z 
zakonodajo, 

 izbira ustreznih 
kadrov, 

 sklepanje pogodb, 
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pedagoškega 
delavca, 
 

 osnova za izračun  
so podatki o 
predvidenem vpisu, 
veljavni normativi, 
pedagoške 
zakonitosti 
organizacije ped. 
procesa (tedenska 
in semestrska 
obremenitev 
študentov in ped. 
delavcev), 

 
 pravočasni razpisi 

in sklepanje pogodb 
o zaposlitvi, 

 
 pravočasni postopki 

za izvolitve v 
nazive.  

podporne 
službe, 
tajnik 

univerze 

 izvedba 
morebitnih 
izvolitvenih 
postopkov 

 
Pričakovani rezultati: Optimalno planiranje  in pridobivanje ustreznih kadrov. 
 
Merilo kakovosti: Pravočasna objava prostih delovnih mest in izveden izbirni postopek, 100 % delovna 
obveznost zaposlenih pedagoških delavcev, pravočasno sklenjeno ustrezno število avtorskih/podjemnih 
pogodb (september). 
 
3. Priprava urnikov v 

skladu s pedagoškimi 
zakonitostmi, ki veljajo 
za študente in 
visokošolske učitelje in 
sodelavce 
 
 napoved okvirnih 

pedagoških 
obveznosti v 
prihodnjem štud. 
letu na pedagoških 
konferencah, 

 
 usklajevanje urnika 

s ped. delavci in 
dekani članic (za 
sodelavce zaposlene 

dekani, 
prodekani 

za študijske 
zadeve 

 

julij – 
september 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
dekani, 
dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

referati za 
študentske 

zadev 

Kolegiji dekanov: 
 analiza urnikov po 

kriterijih 
obremenitev za 
študente in ped. 
delavce: skupna 
tedenska, dnevna 
obveznost, 
zaporedje 
predavanj in vaj 

 
Pedagoške konference: 
 predstavitev 

urnika 
visokošolskim 
učiteljem in 
sodelavcem. 
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na dveh ali več 
članicah).  

 
Pričakovani rezultati: Urniki, izdelani v skladu s pedagoškimi zakonitostmi. 
 
Merilo kakovosti: Študenti in pedagoški delavci na urnik nimajo pripomb – zadovoljstvo študentov z 
razporeditvijo obveznosti med semestri je izraženo s povprečno oceno obremenjenosti pod 4; povprečno 
zadovoljstvo študentov z razporeditvijo obveznosti v tednu je izraženo s povprečno oceno obremenjenosti 
pod 4; povprečno zadovoljstvo študentov s pravočasno objavo urnika je najmanj 3,5.  
 
4. 
 

Spremljanje 
organizacije in izvedbe 
pedagoškega procesa 
 
 vodenje predpisane 

dokumentacije o 
realizaciji 
organiziranih 
študijskih 
aktivnostih, načinih 
in oblikah 
preverjanja in 
ocenjevanja znanja, 

 
 načrtovanje izpitnih 

rokov v skladu s 
pedagoškimi načeli.  

prorektor za 
področje 

izobraževanja
, dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

komisije za 
študijske 
zadeve,   

referat za 
študentske 

zadeve 

stalna 
naloga, kar 
omogoča, da 
se morebitna 
odstopanja v 

realizaciji 
takoj/čim 

prej 
odpravijo 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

visokošolski 
učitelji in 
sodelavci 

 

Kolegiji dekanov: 
 analiza izvedbe 

pedagoškega 
procesa, sprotno 
reševanje nastalih 
problemov,  

 analiza pobud in 
pripomb študentov 
in sprejemanje 
ustreznih sklepov, 

 ažurno 
informiranje vseh 
vključenih s 
sprejetimi sklepi 
in roki za njihovo 
uresničitev.  

 
Pričakovani rezultati: Realizacija organiziranih študijskih obveznosti v obsegu najmanj 98 %, realizacija 
najmanj treh izpitnih rokov za vsak predmet, takojšnje ukrepanje pri reševanju nastalih problemov. 
 
Merilo kakovosti: Nemoten potek organiziranih študijskih obveznosti, korektno izpeljano preverjanje in 
ocenjevanje znanja, dobre povprečne ocene, generacijski osip manjši kot je bil v preteklem študijskem letu; 
najmanj 98 % realizacija pedagoških obveznosti pri vsakem predmetu, najmanj 80 % prisotnost aktivne 
generacije na predavanjih in vajah.  
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ŠTUDENTI  
 
Tabela 3: Študenti 

Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 

organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor 
izvedbe študijskega 

programa 

Odločanje 
organ/oseba 

Rok izvedbe 

Odgovoren za 
pravočasno in 

strokovno 
izvedbo ter 
dosežene 
rezultate 

Način nadzora 
kakovosti izvedbe 

1. 
Priprava na novo 
študijsko leto 
 
 ugotavljanje 

končnega števila 
vpisanih študentov, 
 

 oblikovanje skupin 
za izvedbo vaj in 
izbirnih vsebin,  

 
 razpisani izpitni 

roki. 

dekani, 
prodekani za 

študijske 
zadeve 

 
september–

oktober 

dekani, 
prodekani 

za študijske 
zadeve, 

referat za 
študentske 

zadeve, 
komisija za 
študijske 
zadeve 

Kolegiji dekanov: 
 poročanje, 

analiziranje stanja 
 sprejemanje 

ustreznih sklepov 
in navodil za delo 
podpornim  
službam 

 analiza ustreznosti 
in korekcija že  
pripravljenih 
OLND po 
kriterijih: 
obremenjenost, 
naziv   

 
Pričakovani rezultati: Realizacija organiziranih študijskih obveznosti v obsegu najmanj 98 %, realizacija 
najmanj treh izpitnih rokov za vsak predmet, takojšnje ukrepanje pri reševanju nastalih problemov. 
 
Merilo kakovosti:: Nemoten potek organiziranih študijskih obveznosti, korektno izpeljano preverjanje in 
ocenjevanje znanja, dobre povprečne ocene, najmanj 98 % realizacija pedagoških obveznosti pri vsakem 
predmetu, najmanj 80 % prisotnost aktivne generacije na predavanjih in vajah. 
 
2. 

Uvajalni teden za novo 
vpisne redne študente 
in uvajalno popoldne za 
novo vpisane izredne 
študente 

prorektor za 
področje 

izobraževanja
, dekani 
članic, 

prodekani za 
študijske 

zadeve, vodja 
referata za 
študentske 

zadeve, tajnik 
univerze 

 
oktober 

dekani, 
prodekani za 

študijske 
zadeve, 

vodja referata 
za študentske 

zadeve, 
tajnik 

univerze, 
bibliotekar, 
visokošolski 

učitelji in 
sodelavci,  

voda 
kariernega 

centra,  

Kolegij dekanov:  
 analiza izvedbe  

uvajalnega 
tedna/uvajalnega 
popoldneva, 

 sprejemanje 
ukrepov za 
odpravo 
ugotovljenih 
pomanjkljivosti  
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študentski 
svet 

 
Pričakovani rezultati: Dobro informirani študentje, uspešna vključitev v študij. 
 
Merilo kakovosti: Vsaj 80 % prisotnost študentov na uvajalnem tednu/uvajalnem popoldnevu, seznanitev 
študentov s pravnimi akti ter pravicami in dolžnostmi, aktivno sodelovanje v organih članic univerze in 
univerze ter v obštudijskih dejavnostih. 
 
3. 
 

Analiza učnih dosežkov 
študentov 
 
 aktivnosti za 

zagotavljanje 
prehodnosti 
študentov v višji 
letnik,  

 
 aktivnosti za 

zmanjševanje 
števila študentov, 
ki ponavljajo letnik,  

 
 spodbujanje 

študentov k 
zaključevanju 
študija v roku. 

prorektor za 
področje 

izobraževanja
, dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 
karierni 
center 

stalna 
naloga 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
dekani, 

prodekani za 
študijske 
zadeve, 

visokošolski 
učitelji in 
sodelavci, 
karierni 
center 

 

Kolegiji dekanov: 
 analiza 

prehodnosti, 
sprotno reševanje 
nastalih 
problemov,  

 analiza pobud in 
pripomb študentov 
in sprejemanje 
ustreznih sklepov, 

 ažurno 
informiranje vseh 
vključenih s 
sprejetimi sklepi 
in roki za njihovo 
uresničitev.  

 
Karierni center: 
 individualno 

svetovanje 
študentom  

 
Pričakovani rezultati: Realizacija aktivnosti in programa kariernega centra, zadovoljiva prehodnost in 
krajšanje časa študija oz. povečevanja deleža študentov, ki študij zaključijo v roku.  
 
Merilo kakovosti  Prehodnost študentov vsaj enaka predhodnemu študijskemu letu, vsako leto manjši delež 
ponavljalcev in manjši osip študentov oz. vsaj 70 % prehodnost aktivne generacije, vsako leto krajši čas 
trajanja študija in večje število diplomantov.  
 
4. Teme zaključnih del 

 
 razpis ustreznega 

števila tem 
zaključni del,  
 

 usposabljanje 
novozaposlenih 
visokošolskih 
učiteljev za 

nosilci 
predmetov, 

katedre, 
senati članic 

oktober -
december 

dekani, senati 
članic, 

komisije za 
potrjevanje 

zaključnih del 

Katedre: 
 analiza in 

uskladitev tem. 
 
Senati: 
 potrditev tem. 
 
Komisije: 
 odobritev 

dispozicij. 
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kakovostno 
mentoriranje 

 
Mentor, člani in 
predsednik komisije za 
zagovor: 
 ocena ustreznosti 

dela  v skladu z 
veljavnimi 
kriteriji. 

 
Pričakovani rezultati: Potrditev zadostnega števila tem zaključnih del, korektno izpeljani postopki od 
prijave do podelitve diplomske listine, zaključna dela  po obsegu in kakovosti v skladu s veljavnimi 
kriteriji. 
 
Merilo kakovosti: Povprečna ocena zaključnih del v študijskem letu najmanj 8,0, večje število zaključnih 
del.  
 
5. Vključenost študentov v 

mednarodno izmenjavo 
in projekte 
 
 informiranje in 

motiviranje 
študentov za 
mednarodno 
izmenjavo in 
vključevanje v 
projekte, 
 

 pomoč pri pripravi 
dokumentacije, 
 

 mednarodne 
znanstvene in 
študentske 
konference, 
 

 mednarodna 
tekmovanja. 

dekani, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja
, prorektor za 

področje 
znanstvenora
ziskovalnega 
dela, komisije 

za 
mednarodno 
mobilnost, 

mednarodna 
pisarna za 
mobilnost 

študentov in 
osebja 

stalna 
naloga 

dekani, 
pedagoški 
delavci, 

prorektor za 
področje 

izobraževanja, 
prorektor za 

področje 
znanstvenoraz

iskovalnega 
dela, 

programski 
odbori 

konferenc 

Mednarodna pisarna 
za mobilnost 
študentov in osebja: 
 permanentno 

spodbujanje 
mobilnosti,  

 svetovanje in  
pomoč pri urejanju 
dokumentacije. 

 
Komisija za 
znanstvenoraziskovaln
o dejavnost: 
 svetovanje in 

pomoč pri pisanju 
člankov in 
sodelovanje na 
konferencah,  

 svetovanje in 
pomoč pri 
vključevanje v 
projekte.  

 
Pričakovani rezultati: Vključitev študentov v mednarodno izmenjavo in projekte ter sodelovanje na 
mednarodnih znanstvenih in študentskih konferencah. 
 
Merilo kakovosti: Najmanj en študent vključen v mednarodno izmenjavo in v vsaj en projekt na leto, število 
študentov, ki aktivno sodelujejo na mednarodnih znanstvenih in/ali študentskih konferencah. 
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI  
 
Tabela 4: Zagotavljanje kakovosti 

Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 

organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor 
izvedbe študijskega 

programa 

Odločanje 
organ/oseba 

Rok izvedbe 

Odgovoren za 
pravočasno in 

strokovno 
izvedbo ter 
dosežene 
rezultate 

Način nadzora 
kakovosti izvedbe 

1. Samoevalvacija 
 
 analiza 

uresničevanja 
planiranih in 
realiziranih 
aktivnosti v skladu 
z letnim 
programom dela, 
 

 ugotavljanje 
zadovoljstva z 
organizacijo in 
izvedbo 
pedagoškega 
procesa z analizo in 
interpretacijo 
rezultatov dobljenih 
v anketah za: 
 vse letnike 

rednega in 
izrednega 
študija 
(študentska 
anketa), 

 študente in 
mentorje na 
strokovni 
praksi, 

 obremenjenost 
študentov, 

 diplomante. 

prorektor za 
področje 

kakovosti, 
senati članic, 
komisije za 
kakovost 
članic, 

komisija za 
kakovost 

stalna 
aktivnost 

 
 
 
 
 
 
 

ob zaključku 
pedagoškega 
procesa oz. 
zaključku 

praktičnega 
izobraževanj

a oz. pred 
podelitvijo 
diplomskih 

listin 

prorektor za 
področje 

kakovosti, 
dekani, 

komisije za 
anketiranje, 
komisije za 
kakovost, 

vodja 
računovodstva

, 
tajnik 

univerze, 
univerzitetna 

knjižnica, 
študentski 

svet univerze 
in študentski 
sveti članic 

Kolegiji dekanov in 
rektorja: 
 ugotavljanje 

morebitnih 
odstopanj in 
sprejemanje 
ukrepov. 

 
Komisija za 
anketiranje in 
komisija za kakovost:  
 analiza anket in 

akcijski načrt 
ukrepov. 

 
Pričakovani rezultati: Pridobitev kriterijev za oceno kakovosti izvedbe  pedagoškega procesa v preteklem 
študijskem letu in  za ukrepe, s katerimi je možno odpraviti pomanjkljivosti ter  uvesti spremembe in 
novosti v pedagoški proces. 
 
Merilo kakovosti: Ocena dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter mentorje je ocenjena najmanj s 
povprečno oceno 3,5, akcijski načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti za vsako študijsko leto. 
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2. Znanstvenoraziskovaln
o delo 
 
 zagotovitev 

materialnih 
pogojev, 
 

 motiviranje 
zaposlenih, 
 

 nagrajevanje 
zaposlenih,  
 

 prijavljanje 
projektov, 
 

 vključevanje 
študentov v 
znanstvenoraziskov
alno delo. 

dekani, 
prorektor za 

področje 
znanstvenora
ziskovalnega 

dela, 
rektor, 
senati 

stalna 
naloga 

rektor, 
prorektor za 

področje 
znanstvenoraz

iskovalnega 
dela, 

dekani, 
prodekani za 

znanstvenoraz
iskovalno 
dejavnost, 

visokošolski 
učitelji in 
sodelavci 

Letni program dela in 
poročilo o načrtovanem 
in opravljenem 
znanstvenoraziskovaln
em delu.   

 
Pričakovani rezultati: Vključevanje pedagoških delavcev v raziskovalne projekte, izpolnjevanje pogojev za 
izvolitev v naziv. Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo.  
 
Merilo kakovosti: Objavljene znanstvene, strokovne in druge bibliografske enote. SICRIS točke – vsako 
leto vsaj enako število točk kot v predhodnem študijskem letu, število citatov, vsaj en prijavljen projekt 
na leto.  
 

 

MATERIALNI POGOJI  
 
Tabela 5: Materialni pogoji 

Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 

organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor 
izvedbe študijskega 

programa 

Odločanje 
organ/oseba 

Rok izvedbe 

Odgovoren za 
pravočasno in 

strokovno 
izvedbo ter 
dosežene 
rezultate 

Način nadzora 
kakovosti izvedbe 

1. 
Zagotavljanje 
materialnih pogojev 
 
 upoštevanje 

prostorskih 
normativov in 
standardov, 
 

rektor, 
dekani 

 

stalna 
naloga 

rektor, 
dekani, 

podporne 
službe – 

računovodstvo
, informatik, 

tajnih 
univerze 

Letni plan: 
 opredelitev  

prostorskih potreb 
in opreme, 

 pravočasno 
zagotavljanje 
ustreznih pogojev 
za nemoteno 
izvedbo 
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 opremljenost 
predavalnic in 
kabinetov,   
 

 higienski minimum 

pedagoških in 
znanstvenorazisko
valnih aktivnosti.   

 
Pričakovani rezultati: Pravočasna zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev. 
 
Merilo kakovosti: Zadovoljstvo študentov in zaposlenih z delovnimi pogoji – povprečna ocena zadovoljstva 
najmanj 3,5 (študentska anketa, anketa zaposlenih).  
 
 
KADRI 
 
Tabela 6: Kadri 

Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 

organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor 
izvedbe študijskega 

programa 

Odločanje 
organ/oseba 

Rok izvedbe 

Odgovoren za 
pravočasno in 

strokovno 
izvedbo ter 
dosežene 
rezultate 

Način nadzora 
kakovosti izvedbe 

1.  Skrb za razvoj kariere 
zaposlenih 
 
 spodbujanje 

zaposlenih za 
vključevanje v 
različne oblike 
formalnega in 
neformalnega 
izobraževanja in 
sofinanciranje 
stroškov, 

 ugotavljanje želja in 
potreb zaposlenih 
na področju 
profesionalnega 
razvoja  

rektor, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja

, 
dekani 

stalna 
naloga 

dekani, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja, 

tajnik 
univerze 
zaposleni 

 Letni delovni 
razgovori s 
pedagoški in 
nepedagoški 
delavci, 

 neformalna stalna 
komunikacija z 
zaposlenimi, 

 načrt formalnega 
izboraževanja. 

 
Pričakovani rezultati: Optimalna izobrazbena struktura zaposlenih. 
 
Merilo kakovosti: Uspešne izvolitve v iste ali višje nazive. 
 
2.  Ustrezna kadrovska 

struktura 
 
 število študentov na 

zaposlenega 

rektor, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja

, 

stalna 
naloga 

rektor, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja, 

dekani 

 Analiza ob koncu 
študijskega lete. 
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visokošolskega 
učitelja in 
sodelavca.  

dekani 

 
Pričakovani rezultati: Optimalna struktura zaposlenih v skladu z normativi. 
 
Merilo kakovosti: Ustrezno število študentov na zaposlenega. 
 
3.  Zadovoljstvo študentov 

z zaposlenimi 
 
 zadovoljstvo 

študentov z 
visokošolskimi 
učitelji in sodelavci. 

rektor, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja

, 
dekani 

stalna 
naloga 

rektor, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja, 

dekani, 
tajnik 

univerze, 
zaposleni 

 
 Analiza ankete za 

študente. 

 
Pričakovani rezultati: Kakovostno delo zaposlenih. 
 
Merilo kakovosti: Visoka povprečna stopnja zadovoljstva z delom visokošolskimi učitelji in sodelavcev ter 
podpornih služb (najmanj 3,5). 
 

 

VPETOST V OKOLJE 
 
Tabela 7: Vpetost v okolje 
Zap. 
št. 

Aktivnosti za 
načrtovanje, 
organizacijo, izvedbo, 
spremljanje in nadzor  
izvedbe študijskega  
programa  

Odločanje  
organ/oseba 

Rok izvedbe Odgovoren  
za pravočasno 
in   
strokovno  
izvedbo ter  
dosežene 
rezultate  

Način nadzora 
kvalitete izvedbe  

1.  Prispevek fakultete k 
razvoju širše družbene 
skupnosti 
 
 aktivnosti za 

povečanje 
prepoznavnosti  
študijskih 
programov,  
 

 razvoj sodobnih 
študijskih 
programov glede na 
potrebe 

rektor, senati 
članic in 

senat 
univerze, 

dekani 

stalna 
naloga 

dekani, 
visokošolski 

učitelji in 
sodelavci, 

prorektor za 
področje 

kakovosti, 
prorektor za 

področje 
izobraževanja 

Zbiranje in analiza 
podatkov, izvedba 
kvalitativnih raziskav, 
stalni stiki s 
kadrovskimi službami 
podjetij, s socialnimi 
službami srednjih šol 
in drugo. 



gospodarskih in 

negospodarskih 

subjektov v 

lokalnem okolju in 

širše , 

• ponudba 

izobraževanj za 

gospodarske in 

negospodarske 

subjekte. 

Pričakovani rezultati: Univerza bo kot eden izmed nacionalnih centrov znanosti osrednji nosilec 

avtonomnega, intelektualnega, moralnega, kulturnega in gospodarskega potenciala regije pa tudi širše . 

Merilo kakovosti: Vključevanje v izobraževanje že zaposlenih delavcev brez ustrezne izobrazbe na prvo 

stopnjo in zaposlenih, ki imajo ambicije po opravljanju zelo zahtevnih del in nalog na drugo in tretjo stopnjo, 

število posodobljenih učnih načrtov in število programov, število predavanj visokošolskih učiteljev za 

gospodarske/negospodarske subjekte, število predavateljev iz prakse, število zaključnih del na željo 

delodajalca . 

5.2 Sistem nenehnih izboljšav in korektivni ukrepi 

Na osnovi analiziranih podatkov sledi sistem nenehnih izboljšav, umeščenih v Akcijski 

načrt, ki ga letno pripravi komisija za kakovost univerze ter komisije za kakovost članic . 

Pristojni organi sprejemajo ustrezne sklepe in spremljajo njihovo uresničevanje. 

Učinkovitost sistema se namreč izboljšuje z določanjem ustrezne poti in ciljev kakovosti, z 

analizo rezultatov notranjih in zunanjih presoj in nadzorov, z izvajanjem korektivnih in 

preventivnih aktivnosti ter s predlogi vseh, ki so vključeni oz. povezani z delom univerze 

in njenih članic. 

Za postopke oz. korektivne ukrepe poskrbi vodstvo in strokovne službe univerze in njenih 

članic. O vsem pa se vodi evidenca. 

Poslovnik kakovosti je bil sprejet na seji Senata Univerze v Novem mestu, 25. januarja 

2022. 

Rektor : 
prof. 
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