
 
 
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v sredo, 18. januarja, 2017 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 8. uri. 
 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr. 
Matjaž Finšgar, Danila Levart, Matevž Roškarič – študent, Maša Seitl – študentka, 
doc.dr. Matjaž Kristl, doc.dr. Darja Pečar, dr. Marko Homšak (zunanji član) 
 
Odsotni člani komisije: / 
 
 
Dnevni red: 
1. Razdelitev nalog v zvezi s pripravo samoevalvacijskega poročila za   
     študijsko leto 2015/2016 
2. Razno 
 
 
 
Ad. 1 
Člani KOK FKKT so na osnovi zadnjega samoevalvacijskega poročila pripravili 
načrt za učinkovito pripravo letošnjega elaborata. Naloge so bile razdeljene po 
posameznih poglavjih oz. podpoglavjih, kot sledi: 
 
1. SAMOEVALVACIJA FKKT UM (Andreja Goršek) 
2. VPETOST V OKOLJE (Andreja Goršek, podatki Sabina Premrov in Zavod za  
    zaposlovanje) 
3. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA:  
 - Poslanstvo, vizija, strategija, etični kodeks, organizacija (Andreja Goršek) 
 - Študijska dejavnost, vpisi, prehodnosti, diplome… (Samo Korpar, Danila  
         Levart) 
 - Študijski programi, opisi, metode dela, vključevanje v raziskave… (Matjaž  
             Finšgar) 
 - Študentska anketa, mobilnost, tutorstvo (Andreja Goršek) 
 - Znanstveno raziskovalni del (Matjaž Kristl), pregled uspešnosti  
             raziskovalcev (Matjaž Finšgar) 
4. KADRI (Darja Pečar, podatki Anica Bratuša) 
 - Zadovoljstvo zaposlenih – vprašalnik (Darja Pečar) 
5. ŠTUDENTI (Matevž Roškarič, Maša Seitl, podatki ŠS) 



 
6. MATERIALNI POGOJI (Andreja Goršek, podatki Zoran Novak, Sabina  
    Premrov) 
7. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (Andreja Goršek) 
 - Analiza stanja po notranji institucionalni evalvaciji 
 - Analiza področij delovanja visokošolskega zavoda povezano s  
             posameznim študijskim programom 
 - Podrobnejša analiza Akcijskega načrta 2015/2016 
 - Poročilo o sledenju strateškim ciljem FKKT UM 
 - Analiza uresničevanja priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije  
             za kakovost v visokem šolstvu ob ponovnih akreditacijah študijskih  
             programov 
 - Analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v  
             Mariboru do leta 2020. 
 - Analiza ankete o zadovoljstvu s študijem 
 
SKLEP 1 

Zadane naloge se izvedejo do 28.02.2017, ko se posamezna gradiva predajo 
predsednici KOK FKKT. 

 

 

Ad. 2 
Pod točko Razno smo člani KOK FKKT sprejeli še nekaj dodatnih sklepov.  
 
SKLEP 2 

- Vprašalnik o zadovoljstvu  zaposlenih letos prenesemo v elektronsko 
obliko (Darja Pečar) 

- V samoevalvacijsko poročilo dodamo poročila vseh prodekanov in 
Marka Homška (njegov pogled na članstvo v KOK FKKT) 

- Študentska anketa: od dekana pričakujemo konkretne ukrepe za 
najslabše ocenjene pedagoške delavce (poročanje na Senatu) 

- Obvezen pristop k posodobitvi spletnih strani (Mojca Slemnik) 
- Tabela z dosežki raziskovalcev(rok za oddajo 15.01.2017, zaposlene 

obvesti Lidija Čuček) 
- Sugestija UM (pri izračunu poprečnih ocen izvajalcev predmetov naj 

se ne upoštevajo ubežniki, UM obvesti Andreja Goršek) 
- Naslednja seja KOK FKKT bo 09.03.2017 ob 8.00. 

 

Seja je bila zaključena ob 9.35. 

 
V Mariboru, 19. januar, 2017 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek  


