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1. Kratkoročni načrt aktivnosti 
a) Priprava Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2011/2012. 
b) Izdelava in izvajanje akcijskega načrta ključnih aktivnosti do 

začetka naslednjega študijskega leta. 
c) Redni sestanki KOK FKKT. 

 
2. Načrt aktivnosti v študijskem letu 2012/2013 

a) Odpravljanje ugotovljenih slabosti glede na zadnje 
Samoevalvacijsko poročilo FKKT. 

b) Uvedba aktivnosti za dvig znanja študentov (dvig kriterijev pri 
ocenjevanju, uvedba semestralnih prestopnih pogojev).  

c) Povečanje sodelovanja s študenti (motiviranje študentov za dajanje 
kritičnih pripomb). 

d) Motiviranje večje mobilnosti študentov in profesorjev. 
e) Vzpodbujanje tutorskega sistema na vseh nivojih. 
f) Spremljanje uspešnosti študija na vseh programih, analiza stanja in 

ukrepi. 
g) Spremljanje, analiziranje in po potrebi spreminjanje izvajanja novih 

bolonjskih programov. 
h) Spremljanje znanstveno raziskovalne uspešnosti laboratorijev in 

vzpodbujanje k stalni aktivnosti zaposlenih. 
i) Povečanje znanstvenega sodelovanja med laboratoriji znotraj 

FKKT.  
j) Iskanje celovitih sistemskih rešitev na nivoju univerze in države za 

izboljšanje finančnega položaja fakultet (kar bi omogočilo tudi 
njihov hitrejši razvoj)  

k) Vzpodbujanje aktivnosti v zvezi s promocijo FKKT. 
l) Sodelovanje KOK FKKT z vsemi komisijami Senata FKKT 

(poročanje komisiji o sklepih posameznih sej). 
m) Aktivno sodelovanje s Senatom FKKT (poročanje o sklepih sej KOK 

FKKT, sporočanje analitičnih rezultatov in priporočil). 
n) Spremljanje sprememb v slovenskem in evropskem visokošolskem 

prostoru ter njihovo uvajanje v obstoječi model izobraževanja.  



o) Izpopolnjevanje kazalnikov kakovosti s ciljem večje 
transparentnosti delovanja članice in primerjave med podobnimi 
institucijami. 

p) Redno obveščanje vseh zaposlenih na FKKT o delovanju KOK in 
sprotno noveliranje spletnih strani KOK FKKT.  

q) Uveljavljanje akademskih in etičnih vrednot kot temeljev 
zagotavljanja kakovosti. 

r) Vključevanje vseh zaposlenih in študentov na FKKT k 
prizadevanjem za dvig kakovosti z uvedbo jasno oblikovanih 
mehanizmov. 

s) Sodelovanje v Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM. 
t) Vzpostavitev sodelovanja z drugimi komisijami za kakovost na UM. 


