
 
 
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
2. izredne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 5. maja, 2016 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 9. uri. 
 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Finšgar, Danila 
Levart, Kermc Domen – študent, Maša Seitl – študentka. 
 
Odsotni člani komisije:  doc.dr. Darja Pečar, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr. 
Matjaž Kristl 
 
 
Dnevni red: 
  
1. Priprave na prihod evalvatorjev iz NAKVIS-a 
2. Razno 
 
 
 
Ad.1 
Člani KOK FKKT se dogovorimo, da do prihoda evalvatorjev obnovimo vsebino 
zadnjega samoevalvacijskega poročila s poudarkom na korektivnih ukrepih, ki jih 
je fakulteta izvajala, glede na ugotovitve prehodnih samoevalvacijskih poročil. 
Zaželeno je, da poznamo kazalnike, po katerih vrednotimo kakovost fakultete. 
Evalvatorjem bomo predstavili tudi sistem novega kazalnika znanstveno-
raziskovalne dejavnosti, ki se bo meril z uporabo posebne, za ta namen 
pripravljene preglednice.  
Poznati moramo terminski plan sej in obrazložitve, čemu včasih prihaja do 
odstopanj.  
Zelo dobro moramo poznati Načrt aktivnosti KOK FKKT za študijsko leto 
2015/2016. Pripraviti moramo zapisnike sej KOK FKKT zadnjega študijskega leta 
 
 
SKLEP 1  



 
Vsi člani KOK FKKT ponovno preverimo najpomembnejše dokumente v 
zvezi s kakovostjo FKKT in ob prihodu evalvatorjev nastopamo 
enakopravno in enotno. 
 
 
Ad.2 
Pod točko Razno smo člani KOK FKKT obravnavali možnosti razširitve kazalnikov 
izobraževalne dejavnosti: 
a) preverjanje opravljenih izpitov tudi ob koncu zimskega izpitnega obdobja in 

primerjava s stanjem ob koncu študijskega leta. Odgovorni osebi: Danila Levart 
in Mateja Mlakar  

b) uvedba novega kazalnika: število diplom na profesorja v tekočem študijskem 
letu. Odgovorni osebi: Danila Levart in Mateja Mlakar. 

c) Študenta Domen Kermc in Maša Seitl v posameznih letnikih osebno preverita, 
pri katerih predmetih se učna snov podvaja. To je namreč redna pripomba v 
študentskih anketah. Rezultati ugotovitev se prenesejo prodekanici za študijsko 
dejavnost prof.dr. Zorki Novak Pintarič. 

 
SKLEP 2:  
Zadeva se predstavi na seji Senata FKKT, ki bo 6.junija 2016. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.00. 
 
 
 
V Mariboru, 6. maja, 2016 
 
                                               
 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 


