
UM FKKT 
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT 
 
 
 

ZAPISNIK 
4. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 5. aprila, 2012 v kabinetu D2-401 s pričetkom ob 13.00 
 
 

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

1. Izvajanje izbirnih predmetov in izrednega študija 
2. Problematika združevanja predmetov 
3. Razno 

 
 

 
Ad.1 
Po sklepu senata FKKT se izbirni predmeti bolonjskih študijskih programov  
izvajajo v obsegu, ki je odvisen od števila vpisanih študentov. Za do 1-3 študente 
se izvaja indivudualni študij v obliki skupinskih konzultacij v obsegu 10 % števila 
ur predavanj in laboratorijskih vaj. Za od 4-14 vpisanih študentov se izvaja 
študijski proces v obsegu 50 % števila ur predavanj/vaj. Šele za 15 študentov in 
več izvajajamo predavanja v 100 % obsegu. Člani KOK FKKT ugotavljajo, da so 
takšni ukrepi sicer nujni zaradi znižanja finančnih sredstev za pedagoški proces. 
A neglede na to, s takšnim sistemom prihaja do razlik med študenti. Nekateri 
med njimi dobijo polno profesorjevo razlago, drugi se morajo znajti sami. Vpisali 
pa so se pod enakimi pogoji.  
Enaka ugotovitev velja za izredni študij. Ti študentje predstavljajo posebno 
skupino zelo zahtevnih oseb, ki natančno vedo, da so na fakulteto prišli po 
znanje in da so za to tudi plačali. Iz njihovih vrst sledijo grobe kritike na račun 
predavateljev, ki morajo snovi, kateri je npr. predpisanih 45 ur, nameniti le 13 ur. 
Člani KOK FKKT bodo problematiko ponovno izpostavili na naslednjem senatu 
FKKT.  Menimo, da bi morala biti kvaliteta še vedno nad vsem ostalim. Morda bi 
bilo bolje, da izredni študij v naslednjem študijskem letu ukinemo. Takšen način 
predavanj (študent je študij plačal) ne more zadovoljiti študenta in slab glas se 
širi v firme širom po Sloveniji.  
 



SKLEP 1: Predlaga se ponovna razprava na senatu FKKT glede smiselnosti 
izvajanj predmetov v tako zmanjšanem obsegu. 
 
Ad.2 
Zaradi nedorečenega financiranja visokega šolstva v naslednjih letih tudi na 
FKKT združujemo nekatere predmete. Ne gre le za združitev izbirnega predmeta 
na eni smeri z obveznim predmetom na drugi smeri. Člane KOK FKKT motijo 
predvsem združena predavanja za UN in VS program. Tako je profesor prisiljen 
predavati isto snov na obeh nivojih, s tem, da UNI programu nekaj snovi še doda. 
Še večji absurd pa je, da imata obe smeri enako število ur predavanj. Študentje 
sami analizirajo učne načrte, ki so javno dostopni na spletnih straneh FKKT in 
ugotavljajo, da gre za velika odstopanja od napisanega. Veliko profesorjev izvaja 
dodatne ure še prostovoljno (neplačano) in tako vsaj delno rešuje situacijo. 
Vprašanje časa je, kdaj se bodo študentje pritožili. Fakultete so v težkem 
položaju, saj se finančni prilivi za pedagoško delo krčijo. KOK FKKT meni, da je 
potrebno vzpostaviti dialog z ministrstvom direktno. Preblematika je širokega 
obsega. 
 
SKLEP 2: KOK FKKT bo ponovno apelirala na vodstvo fakultete, da razmisli 
o možnih rešitvah problematike.   
 
Ad.3  
Pod točko Razno smo obravnavali še iznajdljivost študentov pri preverjanjih 
znanj. Na spletnih straneh FKKT so zbrane rešitve nalog večine predmetov za 
več let nazaj. Zato je priporočljivo, da nosilci predmetov ukinejo podvajanja 
vsebine pisnih izpitov in vsaj tri leta ne uporabljajo istih nalog. To velja tako za 
kolokvije pred vajami, kot za kolokvije pri predavanji. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.30. 
 
 
V Mariboru, 7. aprila, 2012 
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Andreja Goršek 


