
UM FKKT 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT 
 
 
 

ZAPISNIK 
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 23. oktobra, 2014 v kabinetu D2 402 s pričetkom ob 
10.30 

 
 

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

1. Poročilo o vsebini 17. redne seje KOKU, 9.10.2014. 
2. Poročilo o delovnem sestanku vodstva UM z vodstvom FKKT 
3. Tekoča problematika FKKT 
4. Razno 

 
 
Ad.1 
Predsednica KOK FKKT je prisotne seznanila z najpomembnejšimi točkami 17. 
redne seje KOKU, ki je potekala 9. oktobra 2014 na UM. Na seji se je potrdil 
terminski plan sej za študijsko leto 2014/2015, ki obsega 5 rednih sej. Seje KOK 
FKKT bomo v prihodnje sklicevali po rednih sejah KOKU.  
Pripravlja se predloga za pripravo samoevalvacijskih poročil članic. Zato so bile 
vse članice UM pozvane k podajanju morebitnih predlogov za izboljšanje 
poročila.  
Člani KOK članic so bili ponovno pozvani k prijavam za evalvatorje. Predvsem na 
FKKT izstopamo z nizkim številom (1 x Matjaž Kristl), zato bi bilo v prihodnje 
potrebno naše sodelovanje pri postopkih notranjih institucionalnih evalvacij 
povečati.  
Izvedel se je pogovor dekanov Univerz z novo ministrico. Pripravlja se nov Zakon 
o visokem šolstvu. Prva večja sprememba se pripravlja v zvezi s kvaliteto. Ta pa 
bo možna le, če se bodo lahko pridobili podatki o zaposljivosti diplomantov. 
Dostopnost podatkov je namreč ovira, zaradi katere je nemogoče pridobiti realno 
sliko o smiselnosti izvajanja določenih študijskih programov. 
KOKU (M. Koletnik, L. Lorber, A. Golob in I. Slatinek) je pripravila predloge 
kazalnikov za spremljanje izobraževalne dejavnosti, ki so nujno potrebni, da se 
bodo v prihodnje razpisovali le tisti programi, ki bodo omogočali zaposljivost: 



- zaposlenost diplomantov po 3, 6, 9, 12 in 18 mesecih od diplomiranja, 
- število diplomantov, ki študij nadaljujejo v RS, 
- čas iskanja zaposlitve tistih diplomantov, ki so se zaposlili do 24 mesecev 

po diplomi in 
- število diplomantov, nedržavljanov RS. 

 
Oblikovali so se tudi podrobnejši kazalniki za spremljanje izobraževalne 
dejavnosti: 

- interes za študij (razmerje med študenti in učitelji), 
- prehodnost študentov, 
- uspešnost zaključka študija, 
- zadovoljstvo študentov (anketa), 
- povezava z delovnim okoljem, 
- stopnja nezaposlenosti 9 mesecev po diplomi, 
- delež učnih enot na posameznem študijskem programu, ki je v zvezi s 

trajnostnim razvojem in  
- internacionalizacija. 

 
Podatki naj bi se v bodoče pridobivali preko serverja. 
 
Člani KOKU so bili med drugim seznanjeni z različnimi lestvicami, po katerih se 
razvrščajo univerze (GREEN METRIC, U-MULTIRANK, WEBOMETRICS...). 
Univerza v Mariboru je povsod uvrščena zelo nizko. Morda bi bilo smiselno 
združevanje univerz z inštituti. 
   
SKLEPA NI 

 
 
Ad. 2  
Predsednica KOK FKKT je navzoče seznanila z namenom delovnega sestanka 
vodstva UM z vodstvom FKKT UM. Glavna tema sestanka je bila ugotavljanje 
priložnosti za izboljšanje delovanja FKKT glede na zadnje Samoevalvacijsko 
poročilo. Preanalizirani so bili vsi ključni procesi in odprta vprašanja na področju 
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, pri čemer niso izostajali 
financiranje, študentska dejavnost in prostorski razvoj. Splošna ugotovitev je bila, 
da je FKKT vzorna fakulteta, ki ima razpisana samo dva študijska programa. Iz 
tega razloga nima problemov z vpisom, ima dokaj dobre študente, je finančno 
stabilna in glede na znanstvenoraziskovalne dosežke v samem vrhu med 
članicami UM. Posebaj poudarjeno je bilo odlično pripravljeno Samoevalvacijsko 
poročilo FKKT za študijsko leto 2012/2013. 
 
SKLEPA NI 
 
 
Ad. 3 
Pod tekočo problematiko FKKT smo člani KOK FKKT obravnavali: 



 zaposlitve upokojenih profesorjev 

KOK FKKT zavzema stališče, da upokojeni profesorji na 1. in 2. stopnji  študijskih 
programov naj ne bi več predavali. Izjemoma lahko obdržijo predmete na 3. 
stopnji. Priložnosti je potrebno dati mlajšim kolegom.  

 nova delovna mesta 

Glede na trenutno stanje v zvezi z novimi vodji laboratorijev in predavatelji, ki bi 
naj prevzeli predmete namesto upokojenih profesorjev, člani KOK FKKT vztrajajo 
na izbiri kandidatov, ki bo popolnoma skladna z vsemi trenutno veljavnimi akti 
UM. 
 
SKLEP 3 
Predsednica KOK FKKT o zgornjih dveh stališčih poroča na naslednji redni 
seji Senata FKKT. 
 
Ad. 4 
Pod točko Razno ni bilo diskusije. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.30. 
 
 
 
V Mariboru, 23. oktober, 2014 
 
                                               
 
                                                                         Zapisala: Andreja Goršek 


