
UM FKKT 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT 
 
 
 

ZAPISNIK 
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 22. novembra, 2013 v kabinetu D2-412 s pričetkom ob 
9.uri 

 
 

Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila 
Levart, Matej Ravber-podiplomski študent, prof.dr. Uroš Potočnik, prof.dr. Samo 
Korpar 
 
Odsotni člani komisije: doc.dr. Darja Pečar 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Sprememba v sestavi KOK FKKT.  
2. Poročilo o vsebini 12. redne seje KOKU, ki je bila 14.novembra 2013. 
3. Seznanitev s Predlogi izboljšav na UM v skladu s priporočili NAKVIS-a in 

ustrezni ukrepi na FKKT. 
4. Samoevalvacija članic UM za študijsko leto 2012/2013 - razdelitev nalog 

in terminski plan. 
5. Razno. 

 
 
 
Ad.1 
Z letošnjih študijskim letom podiplomski študent Nemanja Anićić ni več član KOK 
FKKT, saj je postal MR na Instutu Jožef Stefan. 
 
SKLEP 1: Člani KOK FKKT se dogovorijo, da do konca tega mandata ne 
izberejo novega člana komisije s strani študentov.  
 
 
Ad. 2 
Predsednica KOK FKKT je prisotne seznanila z vsebino 12. redne seje KOKU, ki 
je potekala 14. novembra 2013. Posebej je izpostavila točko o Predlogih 
izboljšav kakovosti na UM,  ki so nastali na osnovi priporočil Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in točko o Izvedbi 
samoevalvacije članic UM za študijsko leto 2012/2013. 
 



SKLEP 2: Sklepa ni bilo. 
 
 
Ad. 3 
Dokument Predlogi za izboljšanje kakovosti na UM je bil predstavljen na 12. 
redni seji KOKU. Univerza v Mariboru je dne 4. decembra 2012 na Nacionalno 
agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) vložila vlogo za ponovno 
akreditacijo institucije, ki je temelj za izvajanje dejavnosti in je zato bistvenega 
pomena za celotno Univerzo v Mariboru. Zunanja evalvacija je postopek celostne 
presoje delovanja visokošolskega zavoda. Obvezen del teh postopkov je tudi 
evalvacijski obisk. Svet NAKVIS-a je s sklepom imenoval skupino strokovnjakov 
za pripravo skupnega evalvacijskega poročila o izpolnjevanju pogojev za 
podaljšanje akreditacije UM. Univerzo so obiskali med 29. in 31. majem 
2013. Obisk se je začel in zaključil z razgovori na rektoratu, v vmesnem času pa 
so strokovnjaki obiskali članice, ki so jih vnaprej izbrali. V okviru obiska so tako 
na univerzi, kot na izbranih članicah opravili razgovore z vodstvi, s člani organov 
in komisij, z vsemi kategorijami zaposlenih in s študenti, ogledali so si prostore in 
opremo ter različno dokumentacijo. Presojala so se naslednja področja: vpetost 
v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti, materialni 
pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in 
financiranje), zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne 
naravnanosti. Na osnovi ugotovitev strokovnjakov NAKVIS-a je bil pripravljen 
Predlog za izboljšanje kakovosti na UM. V njem so po posameznih področjih 
delovanja že predvideni korektivni ukrepi, terminski plani izvajanja teh ukrepov in 
odgovorne osebe za izvedbo. KOK FKKT pri dopolnitvah dokumenta s svojimi 
predlogi ni sodelovala, ima pa pripombe na Področje presoje: Materialni pogoji.  
 
SKLEP 3: KOK FKKT se ne strinja s točko 5.4 Predloga za izboljšanje 
kakovosti UM, ki predlaga »uvedbo mehanizma za reševanje slabega 
finančnega stanja predvsem tistih članic, ki so že več let v slabem 
finančnem položaju in vzpostavitve večje solidarnosti med članicami na 
ravni univerze (finančni vidik).« Dobro delujoče fakultete namreč ne morejo 
podpirati slabših, še posebej, če je njihovo negativno finančno stanje 
posledica nepravilnih odločitev vodstva. Podpiramo pa enkratno 
solidarnostno pomoč med članicami. S tem sklepom se seznani Senat 
FKKT. 
 
 
Ad. 4 
Pred pripravo Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/2013 člani 
komisije ponovno preverijo priporočila Službe za razvoj kakovosti UM, ki so nam 
bila posredovana 21. maja 2013. Ugotavljamo, da razpolagamo z vsemi 
majkajočimi podatki, zato bomo novo poročilo ustrezno razširili.  
 
Zaradi vse večjega obsega zahtevanih poglavij poročila bo KOK FKKT za pomoč 
pri zbiranju podatkov prosila nekaj sodelavcev FKKT. 



 Doc.dr. Mitja Kolar: seznam in opis pomembne raziskovalne opreme. 
 Sabina Premrov, univ.dipl.ekon: viri in poraba finančnih sredstev FKKT.  
 Izr.prof.dr. Zoran Novak: ocena finančnega stanja. 
 Doc.dr. Mojca Slemnik: aktivnosti glede promocije.  
 Izr.prof.dr. Zorka Novak Pintarič: aktivnosti glede mobilnosti študentov in 

profesorjev. 
 Red.prof.dr. Peter Krajnc: ocena stanja glede raziskovalne dejavnosti.  
 Red.prof.dr. Zdravko Kravanja: ocena stanja glede študijske dejavnosti. 
 Anica Bratuša, višji posl.sekret.: podatki o kadrovanju v študijskem letu 

2012/2013. 
 Sonja Roj: podatki o projektih, njihovih nosilcih, časom trajanja in njihovo 

vrednostjo v študijskem letu 2012/2013. 
 Katja Kocuvan, univ.dipl.ekon.: natančni podatki o sestavi vseh organov in 

komisij FKKT (kratka poročila o sejah in njihovih vsebinah - zadolženi vsi 
predsedniki komisij). 
 

SKLEP 4: Potrdijo se zadolžitve rednih članov KOK FKKT glede priprave 
Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/2013. Imena drugih 
sodelavcev FKKT, ki bi pri tem sodelovali, se posredujejo Senatu FKKT v 
potrditev. V okviru opisovanja stanja posameznih področij presoje se še 
dodatno upoštevajo predlagani korektivni ukrepi, terminski plani in 
izvajalci, kot je razvidno iz Predloga izboljšav kakovosti UM.  
Za preverjanje poteka aktivnosti je planirana dodatna seja KOK FKKT: 13. 
december, 2013. 
 
 
Ad. 5 
Pod točko Razno so bile obravnavane 3 zadeve: 
 Ponovno izvajanje anketiranja o zadovoljstvu zaposlenih.  

 
Med zaposlenimi ponovno izvedemo anonimno anketo. Zaradi 
neodgovornosti zaposlenih pri predhodnih anketah, uvedemo listo 
zaposlenih s podpisi. Za dobro delovanje članice je potrebno poznati 
mnenja vseh posameznikov. Anketo pa je nemogoče realno ovrednotiti, v 
kolikor jo izpolni 29 od 95 zaposlenih.  
 

 Analiza rezultatov študentske ankete. 
 
Med drugim se študentska anketa izvaja z namenom pridobivanja mnenja 
študentov za ocenjevanega visokošolskega učitelja oz. sodelavca glede 
posameznikovega pedagoškega dela in odnosa do študentov. Edino na ta 
način se lahko ugotavljajo  in odpravljajo morebitne pomanjkljivosti pri 
pedagoškem delu. Zato je analiza rezultatov za posamezno članico 
pomembna. Zaradi možnosti neobjektivnega izpolnjevanja anket s strani 
študentov, je FKKT preteklo  študijsko leto pri UM vložila nekaj pripomb. 
Predvsem gre za uvedbo obvezne obrazložitve negativne ocene s strani 



študenta. Tako bi imel visokošolski učitelj možnost, da jo ustrezno 
argumentira.  
 

 Zaposlitve novih pedagoških delavcev. 
 
Glede na negativen odziv študentov 2. letnika VS in UNI po nastopnem 
predavanju M. Finžgarja, se pojavlja vprašanje o preverjanju pedagoške 
kvalitete visokošolskih profesorjev.  Ugled in prepoznavnost fakultete sta 
odvisna ne samo od vrhunskega znanstveno raziskovalnega dela, temveč 
predvsem od uspešnih profesorjev. Po podrobnem pregledu Pravilnika o 
izvajanju študijskih anket KOK FKKT ugotavlja, da lahko članica, 
upoštevajoč ta pravilnik, podrobneje uredi posebnosti izvajanja študentske 
ankete v svojem aktu, s katerimi lahko predpiše tudi izvajanje dodatnih 
anket. Priporočljivo je, da članice izvedejo posebne (dodatne) ankete s 
študenti in diplomanti o programu in organizaciji študija, z namenom 
izboljšanja kakovosti. Tako člani KOK FKKT menimo, da bi bila uvedba 
kratke anonimne ankete med študenti 2. letnika jasen prikaz uspešnosti 
(ali neuspešnosti) bodočega visokošolskega učitelja. Sicer pa je v 
postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev potrebno 
mnenje študentov o pedagoškem delu in odnosu posameznega 
visokošolskega učitelja oz. sodelavca do študentov. Pri končni odločitvi 
glede izvolitve v pedagoški naziv se naj, poleg ocene Komisije za 
nastopno predavanje,  upošteva še mnenje študentov (ne le Študentskega 
sveta). 

 
SKLEP 5: V mesecu decembru vsem zaposlenim na FKKT ponovno 
razdelimo Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih. Tokrat je izpolnjevanje 
obvezno. Vodi se evidenca.  
Obvezno analiziramo rezultate študentske ankete. Dekan opravi razgovore 
s slabo ocenjenimi visokošolskimi sodelavci.  
V skladu s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete pripravimo kratko 
anonimno anketo o nastopnem predavanju bodočega visokošolskega 
učitelja in jo razdelimo med študente 2. letnika. 
O vseh treh sklepih se poroča na Senatu FKKT. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.30 
 
 
 
 
V Mariboru, 22. novembra, 2013 
 
                                               
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 


