
UM FKKT 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT 
 
 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v petek, 13. decembra, 2013 v kabinetu D2-412 s pričetkom ob 
8.30 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. Pregled aktivnosti v zvezi s pripravo poročila o kvaliteti.  
2. Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih. 
3. Rezultati študentske ankete. 
4. Izvedba izredne študentske ankete na temo uspešnosti nastopnega 

predavanja. 
5. Razno. 

 
 
 
Ad.1 
Člani KOK FKKT so poročali o trenutnem stanju glede pridobivanja podatkov za 
poročilo o kvaliteti FKKT. Ugotovitev je bila, da se podatki sicer zbirajo (pri tem je 
udeleženo veliko število zaposlenih FKKT), vendar zadeva še ni zaključena. 
Potrebno bo dodatno opozarjanje, saj je 20. december zadnji delovni dan na UM. 
 
SKLEP 1: Člani KOK FKKT se obvežejo, da predsednici KOK FKKT pošljejo 
svoje podatke najkasneje do 24. decembra, 2013 .  
 
 
Ad. 2 
Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih je bil posredovan 29. novembra, 2013 
preko e-pošte. Rok za oddajo izpolnjenih vprašalnikov je bil teden dni. Zaradi  
neodzivnosti  zaposlenih na izpolnjevanje vprašalnikov lansko študijsko leto, je 
bil tokrat anketi priložen še dopis KOK FKKT. Zaposlenim je bilo pojasnjeno, da 
je vprašalnik anonimen in da omogoča izrekanje o vseh pomembnih področjih 



dejavnostih fakultete. Predvsem je bilo poudarjeno, da bi bila morebitna 
neodzivnost  ponovno dokaz nezainteresiranosti posameznikov do kritične ocene 
matične fakultete in s tem tudi umika od sodelovanja pri morebitnih korekcijskih 
ukrepih. Odziv je bil tokrat večji: od 97 zaposlenih je vprašalnik izpolnilo 62 oseb. 
 
SKLEP 2: Rezultati ankete se statistično obdelajo. Analiza se doda v 
Poročilo o kvaliteti FKKT za 2012/2013. 
 
 
Ad. 3 
Iz UM smo dobili rezultate študentske ankete za študijsko leto 2012/2013. Skupni 
dokument je javno dostopen na spletnih straneh UM, sicer pa so posamezni 
visokošolski učitelji dobili svoje rezultate. Komisija za študentske zadeve je 
rezultate visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FKKT že obravnavala na svoji 
redni seji. Ugotovljeno je bilo, da je povprečna ocena vseh 1,282 in da nimamo 
negativno ocenjenih učiteljev. Glede na konkretne pripombe študentov so bili 
sprejeti nekateri ukrepi. Le-ti bodo obravnavani na sejah obeh kateder in na 
Senatu FKKT.  
 
SKLEP 3: Ukrepe, ki jih je sprejela Komisija za študentske zadeve, obvezno 
ubravnavata Katedra za kemijo in katedra za Kemijsko tehnologijo. Na prvi 
redni seji Senata  se ukrepi potrdijo.  
 
 
Ad. 4 
KOK FKKT je, glede na 5. sklep 1. seje KOK FKKT, da se v skladu s Pravilnikom 
o izvajanju študentske ankete na članici lahko pripravi dodatna kratka anonimna 
anketa o nastopnem predavanju bodočih visokošolskih učiteljev, takšno anketo 
oblikovala in jo razdelila med študente 2. letnika. Anketo so izpolnili vsi, ki so bili 
dne 4.12.2013 prisotni na laboratorijskih vajah (37 študentov). Anketa je bila 
statistično obdelana.  

 
SKLEP 4: Rezultati ankete o nastopnem predavanju doc. Matjaža Finžgarja, 
ki ga je izvedel dne 14.11.2013, bodo predstavljeni na Komisiji za 
znanstveno raziskovalne zadeve in habilitacije FKKT skupaj s poročilom 
strokovnih poročevalcev o  primernosti kandidatove izvolitve.  
 
 
Ad. 5 
Pod točko Razno so člani KOK FKKT preverili, ali razpolagajo z vsemi podatki, ki 
jih bo potrebno dodatno vključiti v Poročilo o kvaliteti FKKT za 2012/2013.  
 
SKLEP 5: Pri pisanju Poročila o kvaliteti FKKT za študijsko leto 2012/2013 
bomo sledili vsem priporočilom, ki smo jih 21. maja, 2013 dobili od KOK 
UM kot odgovor na našo prošnjo za utemljetev ocene zadnjega poročila 
(ZELO DOBRO). 



 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.30 
 
 
 
 
V Mariboru, 13. december, 2013 
 
                                               
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 


