sprejeto, 19.4.2018
Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete na
7. seji dne 19.4.2018 sprejel

POSLOVNIK
o sestavi in delu Komisije za kakovost in samoevalvacijo NTF
1. člen
(splošno)
Kakovost Naravoslovnotehniške fakultete je sistem vrednot, idej, odnosov in aktivnosti, ki
temeljijo na soglasju zaposlenih na fakulteti, na spodbujanju aktivne udeležbe fakultetnih
organov in posameznikov ter na povezavah z ostalimi deležniki.
Sistem kakovosti omogoča uresničevaje vizije, poslanstva in ciljev fakultete na podlagi
dokumentov in dogovorov, ki so podlaga za sistematično načrtovanje, organizacijo, izvedbo,
poročanje in izboljšave na vseh področjih delovanja fakultete.
2. člen
(pristojnosti)
Komisija ima naslednje pristojnosti:
 sodeluje pri pripravi letnega poročila, pripravi samoevalvacijsko poročilo in predlaga
ukrepe za izboljšave
 obravnava in vrednoti delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
ter oblikuje predloge za njihovo izboljšanje
 spremlja izvedbo in analizo študentskih ter drugih anket in pripravlja predloge za
izboljšave njihovega izvajanja in uporabe
 sodeluje pri izvedbi poglobljenih samoevalvacij, zunanjih evalvacij
 vsaj enkrat letno poroča senatu o dosežkih na področju kakovosti ter oblikuje predloge
za izboljšave, o katerih soodločata oba organa
 analizira strateške vidike delovanja fakultete
3. člen
(mehanizmi za spremljanje)
Mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so :









načrtovanje
letno poročanje s samoevalvacijo
posvetovalni obiski
akreditacije in evalvacije
študentske ankete
spremljanje obremenitve študentov
spremljanje zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov
zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska kultura

sprejeto, 19.4.2018
4.
(sestava)
Komisijo za kakovost in samoevalvacijo sestavlja 9 članov, po eden z OG, OGRO in OMM, po
eden iz vsake stroke OTGO – tekstilstvo, grafika, tekstilno oblikovanje, predstavnika
nepedagoških delavcev, predstavnika študentov in prodekana za finančne in gospodarske
zadeve, ki je član komisije in njen predsednik po položaju.
5. člen
(predlaganje članov)
Člane KKS iz vrst pedagoških delavcev predlagajo Akademski zbori oddelkov, imenuje pa jih
Senat NTF. Predstavnika nepedagoških delavcev imenuje dekan, predstavnika študentov pa
ŠS NTF.
6. člen
(imenovanje članov)
Člane komisije imenuje senat fakultete za mandatno dobo 4 let. Člani so lahko v komisijo
imenovani večkrat.
7. člen
(nadomestno imenovanje)
Nadomestno imenovanje se opravi, če članu KKS preneha mandat v komisiji.
8. člen
(konstituiranje komisije)
Konstitutivno sejo skliče predsednik komisije. Na konstitutivni seji člani komisije izmed sebe
izvolijo namestnika predsednika.
9. člen
(seje komisije)
Seje sklicuje in vodi predsednik KKS, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik
sklicuje seje vsaj na 2 meseca. Pri svojem delu se opira na določbe Pravil sistema kakovosti
na Univerzi v Ljubljani.
10. člen
Komisija je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica vseh članov, sklepi pa so veljavno
sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov. Če je več kot polovica glasov
neopredeljenih oz. vzdržanih, se glasovanje ponovi na naslednji seji.
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11. člen
Seje KKS so javne, javna so tudi glasovanja. Na predlog predsednika komisije se lahko izvede
tudi korespondenčna seja. Sklep korespondenčne seje je sprejet, če je zanj glasovala več kot
polovica vseh članov komisije.
12. člen
O seji se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik, ki tudi imenuje zapisnikarja. Zapisnik dobijo
vsi člani komisije in vabljeni na sejo. Zapisnik se pošilja v elektronski obliki.
Tiskani in podpisani izvod zapisnika se hrani v SKS.
13. člen
(prehodne določbe)
Člani komisije za kakovost in samoevalvacijo NTF nadaljujejo z delom do izteka mandata.
14. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejmejo na enak način kot sam poslovnik.
Predlog sprememb lahko poda vsak, ki izkaže pravni interes.
15. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete. Poslovnik se objavi
na spletnih straneh NTF.

Dekan NTF:
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