
 
 
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 21. aprila, 2016 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 11. uri. 
 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Finšgar, Danila 
Levart, Domen Kermc – študent, Maša Seitl – študentka. Vabljena: doc.dr. Lidija 
Čuček 
 
Odsotni člani komisije:  prof.dr. Samo Korpar, doc.dr. Matjaž Kristl, doc.dr. Darja 
Pečar 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Poročilo predsednice o vsebini 4. redne seje KOK UM 
2. Dopolnitve Načrta aktivnosti KOK FKKT 
2. Priprave na prihod evalvatorjev v zvezi z reakreditacijo študijskih programov 
3. Preverjanje realizacije sklepov 2.redne seje KOK FKKT: 
 - koši za smeti 
 - spletne strani (Lidija Čuček) 
 - podvajanje vsebin (katedre) 

- prekomerna nosilstva 
- uvedba dodatnih srečanj zaposlenih (Zbor delavcev) 
- spletni obrazec za študente (Domen Kermc) 
- nesreče v laboratoriju 
- delovne halje v restavraciji 
- Dora Poglej Valder 

 
4. Vključevanje študentov nižjih letnikov k diplomam in magisterijem (ob privolitvi  
    deležnikov in mentorjev) 
5. Razno 
 
 
 
 



 
 
Ad. 1 
Predsednica KOK FKKT je člane seznanila z glavnimi vsebinami 4. redne seje 
KOK UM (7.4.2016).  

 Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze bodo pri pripravi poročil 
o uresničevanju sprejetih korektivnih ukrepov ter poročil o izvajanju 
aktivnosti za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru sodelovali z vodstvi 
članic in drugih članic Univerze v Mariboru. 

 Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj UM se intenzivno ukvarja z 
vključevanjem Univerze v Mariboru v različne mednarodne sisteme 
ocenjevanja kakovosti visokošolskih institucij. Tako bi se naj vanje vključile 
tudi članice UM. Obstaja več sistemov razvrščanja: Quacquarelli Symonds 
Global Employer Reputation,  Global Academic Reputation. KOK UM 
predlaga vodstu UM,  da spodbuja zaposlene pri urejanju osebnih profilov 
na Google Scholar.  

 Univerzitetni učitelji v večini evropskih držav nimajo sistemskih možnosti, 
da bi se usposabljali za izobraževanje za trajnostni razvoj (ITR). Zato je bil 
oktobra 2013 ustanovljen konzorcij »University Educators for Sustainable 
Development« (UE4SD). V projektu, ki ga financira Evropska komisija v 
okviru programa Life Long Learning Programme, sodeluje s 53 institucijami 
iz 33 evropskih držav tudi Univerza v Mariboru. Cilj projekta UE4SD je, da 
se v visokošolske kurikulume vključi razumevanje trajnostnega in družbeno 
odgovornega razvoja ter se podpre izobraževanje visokošolskih učiteljev, 
ki bodo s svojim pedagoškim in izobraževalnim delom pomagali študentom 
pri razumevanju in uporabi načel trajnostnega razvoja in družbene 
odgovornosti ne glede na njihovo področje študija. Projekt vključuje načrt 
za usposabljanje univerzitetnega osebja za razvoj profesionalnih 
kompetenc in vodstvenih sposobnosti, ki so povezane z izobraževanjem za 
trajnostni razvoj.  

 Univerza se včlani v združenje COPERNICUS Alliance (ustanovljeno leta 
2010 v Gradcu v Avstriji). Gre za mrežo evropskih visokošolskih inštitucij, 
ki vključujejo načela trajnostnega in družbeno odgovornega (TDO) razvoja 
v svoje raziskovalne in izobraževalne programe, upoštevajo ta načela pri 
vodenju in upravljanju univerze ter razvijajo partnerstva z lokalnim okoljem, 
podjetji, vladnimi agencijami in civilno družbo, da bi skupaj spodbujali TDO 
ravnanje na lokalni in globalni ravni.  

 Po seji KOK UM je potekal letni razgovor članov komisije s predstavnico 
NAKVIS-a. FKKT UM je bila za pripravo samoevalvacijskega poročila za 
2014/2015 s strani evalvatorjev ocenjena s 100 %, s strani študentov 
evalvatorjev pa s 94 %. Sugerirano nam je bilo, naj pri pripravi novih oz. pri 
spremembah obstoječih učnih načrtov že upoštevamo vodilo za »k 
študentu usmerjeno učenje«, naj vzdržujemo povezavo med 



 
razsikovanjem, učenjem in poučevanjem, naj se spoštuje raznolikost 
študentov in njihovih potreb, naj uvajamo nove učne metode s poudarkom 
na spoštovanju profesor-študent, izpiti naj ne bodo le izpraševanje, temveč 
neke vrste svetovanje. Zavodi naj imajo poštene in pregledne postopke 
zaposlovanja novih učiteljev. Potrebno je preverjati, ali so študenti, člani 
Študentskih svetov, tudi resnični predstavniki študentov in zastopajo 
njihove interese. Končna ugotovitev je bila, da je kvaliteta stalen proces v 
smislu PLAN-DO-CHECK! 

SKLEP 1 

Člani KOK FKKT se seznanijo z najpomembnejšo vsebino 4. redne seje KOK 
UM 

 

Ad. 2 
Po obisku članov vodstva UM na naši fakulteti (1.4.2016), se je glede na njihova 
priporočila nekoliko razširil in v nekaterih točkah spremenil Načrt aktivnosti KOK 
FKKT za študijsko leto 2015/2016. Jasneje smo opredelili nekatere naloge, 
vključno s časovnimi mejniki in odgovornimi osebami. Posebej smo izpostavili tiste 
točke, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti iz predhodnega 
samoevalvacijskega poročila. 
 
SKLEP 2 
Člani KOK FKKT se seznanijo z vsebino dopolnjenega Načrta aktivnosti 
KOK FKKT in se dogovorijo, da bodo na svojih sejah redno preverjali potek 
izvajanja zapisanih aktivnosti. 
  
Ad. 3 
9. in 10. maja 2016 na FKKT UM pričakujemo obisk evalvatorjev iz NAKVIS-a, kar 
je obvezni proces pred potrditvijo novih študijskih programov. Člani KOK FKKT se 
dogovorimo, da bomo počakali na urnik obiska in takrat zaradi natančne 
opredelitve nalog posameznih članov sklicali izredno sejo komisije.  
 
SKLEP 3 
Po prejetju uradnega urnika obiska evalvatorjev se skliče izredna seja KOK 
FKKT 
 
Ad. 4 
Na 2. redni seji KOK FKKT so bili sprejeti nekateri sklepi. Tokrat smo preverjali 
njihovo realizacijo: 

 Kljub opozarjanju vodstva FKKT UM, da je potrebno po prostorih fakultete 
uvesti koše za ločeno zbiranje odpadkov, do realizacije ni prišlo, saj še ni 
rešen problem z ločenimi smetnjaki na dvorišču TF. Sedaj je 
koordinatorstvo TF prevzela FKKT in pričakujemo napredek pri rešitvi tega 



 
problema. Kljub vsemu menimo, da je uvedba takšnih košev smiselna 
takoj.  

 Doc.dr. Lidija Čuček je predstavila osnutek tabele, v katero bodo vsi 
raziskovalci redno vpisovali svoje znanstveno-raziskovalne dosežke. KOK 
FKKT je dodala še nekaj pripomb in potrdila predlagano aktivnost kot ukrep 
za natančno spremljanje uspešnosti fakultete. Kumulativna tabela (brez 
imen) se bo kreirala pred izdajo naslednjega samoevalvacijskega poročila. 
Doc.dr. Lidija Čuček bo imela pregled nad vsemi preglednicami in jih bo 
mesečno preverjala, posamezni raziskovalci pa bodo imeli dostop samo do 
lastne preglednice. Dr. Darja Cor in dr. Maša Knez bosta dostopali samo 
do kolone z znanstvenimi članki in projekti ter najpomembnejše vpisovali 
na spletno stran FKKT (rubrika NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI). 

 Glede podvajanja vsebin nekaterih predmetov še vedno nismo storili 
ničesar, zato tokrat pooblastimo študenta Domna Kermca in Mašo Seitl, da  
pridobita konkretne podatke od študentov posameznih letnikov. Podatke 
bomo posredovali obema Katedrama v presojo. 

 Glede prekomernega nosilstva predmetov je Senat FKKT na svoji 8.redni 
seji podal stališče: Visokošolski učitelj je lahko nosilec več predmetov, kot 
je njegova potrebna obveza, le v primeru »prehodnega obdobja«, ko ima 
voljeno funkcijo. Gre za “nadzor” nad predmetom, ki ga v skrbi za kakovost še 

naprej opravlja kompetentni univerzitetni učitelj. Nosilstvo predmeta pa je tudi v 
povezavi z referencami nosilca.  

 Realiziral se je predlog zaposlenih, podan v Anketi o zadovoljstvu 
zaposlenih. Uvedena so dodatna srečanja zaposlenih (Zbor delavcev) in 
pogovori dekana z zaposlenimi. 

 Uvedena je spletna anketa (pripravil študent Domen Kermc), namenjena 
študentom za njihove anonimne pripombe, kritike, pohvale visokošolskih 
učiteljev. Z njenim namenom so seznanjeni študenti vseh letnikov. 

 Senat FKKT se je seznanil s predlogom študentov, da se ob pričetku vseh 
laboratorijskih vaj nameni nekaj besed konkretnim ukrepom ob morebitnih 
nesrečah (odgovorni nosilci predmetov, izvedejo asistenti). 

 Vodstvu restavracije TF bomo predlagali, naj objavi priporočilo, da se v 
lokal ne sme vstopati z delovnimi plašči. 

 Na pobudo KOK FKKT je referat FKKT naši bivši študentki Doroteji 
Klobasa, ki na FKKT ni diplomirala, poslal elektronsko obvestilo, da so bili 
na spletnih straneh najdeni njeni prispevki, na katerih se je podpisovala z 
»dipl.univ.inž.kem.teh.«. Vljudno je bila zaprošena za pojasnilo, ali je v tem 
času morda diplomirala na kakšni drugi fakulteti. Dora Poglej Valder (kot se 
je preimenovala) se je na email oglasila čez 10 minut in pojasnila, da je 
prišlo do pomote in  da bo poskrbela za izbris teh zapisov. Kasneje je v 
referat tudi poklicala in se pozanimala za razloge takšnega poizvedovanja.  
 
  



 
SKLEP 4 
KOK FKKT bo nadaljevala s konkretnimi aktivnostmi pri vseh zgoraj 
opisanih postavkah. 

Ad. 5 
Člani KOK FKKT se seznanijo s predlogom študenta Domna Kermca, da bi se 
zainteresiranim študentom nižjih letnikov omogočilo sodelovanje pri izvajanju 
diplomskih oz. magistrskih del. Prav tako bi se lahko prijavili za sodelovanje pri 
delu v posameznih laboratorijih, če bi le-ti imeli takšne potrebe. Predlagamo 
naslednje ukrepe:  

 Ob prijavi teme diplomskega oz. magistrskega dela se študenta vpraša, ali 
se strinja s prisotnostjo kakšnega mlajšega študenta med izvajanjem 
njegovih raziskav. S tem se mora strinjati tudi mentor. 

 Laboratoriji na spletnih straneh v rubriki NOVICE oz. AKTUALNO objavljajo 
potrebe po študentih, ki bi pomagali pri izvajanju raziskav. 
 

SKLEP 5 
KOK FKKT se s predlogom strinja. Z njim se seznani Senat FKKT, študenta 
Domen Kermc in Maša Seitl skupaj z go. Danilo Levart poskrbita za njegovo 
realizacijo.  
 

 
Ad. 6 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.30. 
 
 
 
V Mariboru, 22. april, 2016 
 
                                               
 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 
 
  


