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SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN PREVERJANJA KAKOVOSTI 

NA UNIVERZI V MARIBORU 

 Ustanovitev Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v 
Mariboru leta 1997 (stalna komisija Senata UM). 

 Univerzitetna knjižnica Maribor ima v komisiji svojega predstavnika 

 
 Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in 

njenih članic ter sestavi in številu članov komisije za 
ocenjevanje kakovosti univerze (2006, 2008). 

 
 Od leta 2000 večina članic izvaja letno samoevalvacijo svoje 

dejavnosti in pripravi poročilo s področja kakovosti. 
 
 Glavni namen je ocena stanja in priprava izboljšav v skladu s 

pravilnikom o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze. 

 



PODROČJA PRESOJE 

Pri samoevalvaciji univerze ali članice univerze  v skladu z merili 

NAKVIS-a ocenjujejo (prilagojeno za knjižnično dejavnost): 

 vpetost v okolje, 

 delovanje visokošolskega zavoda, 

 dokumentacija ter skrb za kakovost, 

 kadri, 

 študenti, 

 materialne razmere, 

 zagotavljanje kakovosti. 

 



SAMOEVALVACIJA IN UKM 

 Imenovanje samoevalvacijske skupine UKM (Komisija za 
kakovost UKM) – 5 do 7 članov iz vrst strokovnih in 
administrativnih delavcev. 

 Komisijo na predlog ravnatelja knjižnice imenuje strokovni 
svet knjižnice. 

 Osrednja univerzitetna knjižnica UM Univerzitetna knjižnica 
Maribor izvaja samoevalvacijo svoje dejavnosti od leta 2002. 

 Leta 2006 je bila na Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM 
sprejeta  

 STRATEGIJA KAKOVOSTI  
OSREDNJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE, 

ki jo je potrdil Senat Univerze v Mariboru. 
 
 
 



SAMOEVALVACIJSKO  POROČILO 

Je predstavljeno oz. potrjeno  

 Na senatu visokošolskega zavoda oz. strokovnem svetu 
druge članice (Strokovni svet UKM), 

 Na Komisiji za knjižnični sistem  

    pri ravnateljici UKM, 

 Na Komisiji za ocenjevanje  

   kakovosti univerze, 

 Na Senatu Univerze v Mariboru. 

 

JAVNA OBJAVA NA SPLETNIH STRANEH 

 

 



SAMOEVALVACIJA IN  
KNJIŽNIČNI SISTEM UNIVERZE V MARIBORU 

 Knjižnična dejavnost je bila v okviru fakultet slabo 
predstavljena ali celo prezrta – vloga knjižnic se zdi 
preveč samoumevna.  

 Knjižnica obravnavana na članicah v poglavju 
“materialne razmere”. 

 

 Leta 2007 prvič izvedena samoevalvacija knjižnične 
dejavnosti po 

ENOTNIH SAMOEVALVACIJSKIH MERILIH  

za UKM in visokošolske knjižnice članic UM. 

 

 



Knjižnični  informacijski  sistem UM 

 Univerzitetna knjižnica Maribor, 

 Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete,  

 Knjižnica Fakultete za energetiko (sedež v Krškem), 

 Knjižnica Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,  

 Knjižnica Fakultete za logistiko (sedež v Celju),  

 Knjižnica Fakultete za organizacijske vede (sedež v Kranju),  

 Knjižnica Fakultete za varnostne vede (sedež v Ljubljani), 

 Knjižnica Fakultete za zdravstvene vede, 

 Knjižnica Medicinske fakultete , 

 Knjižnica Pravne fakultete,  

 Knjižnica tehniških fakultet (knjižnica Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, Fakultete za gradbeništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter 
Fakultete za strojništvo),  

 Miklošičeva knjižnica  - FPNM (knjižnica Filozofske fakultet,  Pedagoške fakultete  in 
Fakultete za naravoslovje in matematiko). 

 Fakulteta za turizem nima lastne knjižnice – pogodba s splošno knjižnico Brežice. 



KVANTITATIVNA ENOTNA SAMOEVALVACIJSKA MERILA  
ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST NA UM 

-Uporabniki in storitve 
-Knjižnična zbirka 

-Dejavnost izobraževanja 
-Razvoj potencialov knjižnice 

-Prostori in oprema 
- Izdatki knjižnice 



Mejnik – Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, 
delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic (2012)  

Uskladitev  z  vprašalnikom Cezar-ja.  
- definicije po Cezar-ju 

- zbiranje podatkov na 31.12. 
obravnavanega  študijskega leta 
(razen za segment izobraževanja)  

Kvantitativni kazalci in kazalniki (uskladitev ) 



Kvantitativni kazalniki 
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Kvantitativni kazalniki 
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Kvalitativni kazalci uspešnosti knjižnične dejavnosti 

 
Spletni vprašalnik povzet po standardu: 

-140 vprašanja iz področij: 
- Namen, poslanstvo in cilji knjižnice 

-  Upravljanje in vodenje knjižnice 
- Evalvacija knjižnice 

- Zgradba, oprema in prostori knjižnice 
- Knjižnični delavci 

- Proračun knjižnice 
- Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri 

- Dostopnost zbirke in drugih inf. virov 
- Knjižnične storitve 

- Izobraževalna dejavnost in sodelovanje v 
študijskem in raziskovalnem procesu 

- Komuniciranje, sodelovanje in povezovanje 
 
 



NAKVIS: Merila za akreditacijo … (13. člen) : z visokošolsko knjižnico v okviru zavoda, ki mora 
zagotavljati ustrezne knjižnične informacijske storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s 
področij študijskih programov zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, umetniških in strokovnih 
področij; ki jih zavod razvija; študijsko gradivo in elektronske baze podatkov morajo ustrezati 
vsebini in stopnji študijskih programov, visokošolska knjižnica pa določilom zakona o knjižničarstvu.  

Standard 1.1: Visokošolska knjižnica je pravna 
oseba ali njena organizacijska enota /…/ 



Standard (2.9): V okviru visokošolskega 
zavoda mora delovati knjižnični odbor 

visokošolske knjižnice, sestavljen iz 
predstavnikov študentov, zaposlenih v 

knjižnici in na visokošolskem zavodu ter 
vodstva zavoda. /…/ 



Delež prihodkov UKM v celotnih prihodkih UM = 3,08 %  

(standard: 5 %, razvojno naravnan proračun 7-10 % 







Poslovnik kakovosti – v fazi sprejemanja 

Iz poslovnika: “Na UM prepoznamo več področij 
ključnih procesov, ki so za univerzo še posebej 

pomembna /…/ Poleg tega prepoznamo ključne 
procese tudi /…/ na področju zagotavljanja virov 

znanja, kar omogoča knjižnična dejavnost. 



Notranje evalvacije na UM 

 Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze od leta 2008 izvaja projekt notranjih 
institucionalnih evalvacij na UM.  

 Notranje institucionalne evalvacije so po svoji vsebini in izvedbi lahko podobne 
zunanjim institucionalnim evalvacijam. 

 Evalvatorji uporabljajo Merila NAKVIS – Merila za akreditacijo in evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov. 

 Izvajalci so usposobljeni kandidati za člane evalvacijskih komisij pri NAKVIS-u. 

 Eden izmed članov evalvacijskih komisij obvezno prihaja iz vrst študentov etc. 

 

UKM še ni bila notranje evalvirana iz razloga, da ni meril za evalvacijo  

drugih članic oz “ne-visokošolskih zavodov” univerze. 

 Sklep 6 (6. redna seja KOKU, 11.10.2012): 

 

 

 

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze zadolži  
Univerzitetno knjižnico Maribor, Študentske domove Maribor in Rektorat UM,  
da pristopijo k izdelavi osnutka meril, po katerih bodo lahko tudi te institucije 

evalvirane s strani ekspertnih skupin. 



Zaključek 

 Sistematična evalvacija dejavnosti knjižnic in oblikovanje 
kriterijev kakovosti, po katerih se evalvacijo izvaja letno v 
skladu z veljavnimi standardi in priporočili stroke in univerze 

 Spremljanje gibanj in trendov v različnih segmentih 
dejavnosti  

 Podlaga v procesih odločanja, predvsem v strateškem 
planiranju 

 Dokument, s katerim lahko utemeljeno in argumentirano 
predstavimo kakovost storitev in ustanove ter potrebe za 
nadaljnji razvoj dejavnosti partnerjem, ki so vpleteni v sistem 
sprememb 


