
 
 
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
4. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT, 

ki je potekala v četrtek, 28. septembra, 2017 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 8. 
uri. 

 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Kristl, doc.dr. 
Darja Pečar, dr. Marko Homšak (zunanji član), Danila Levart, Matevž Roškarič – 
študent, 
 
Odsotni člani komisije: prof.dr. Samo Korpar, doc.dr. Matjaž Finšgar, Maša Seitl 
– študentka 
 
 
Dnevni red: 
1. Sprememba v sestavi KOK FKKT 
2. Pregled dela KOK FKKT v študijskem letu 2016/2017 
3. Realizacija Načrta aktivnosti za študijsko leto 2016/2017 
4. Priprava Načrta aktivnosti za študijsko leto 2017/2018 
5. Razno 
 
 
 
Ad. 1 
Glede na 30. člen Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na UM je mandatna doba 
predstavnikov študentov v KOK dve leti. Ista oseba je lahko po poteku te dobe 
ponovno izvoljena v komisijo. Tako bo 16.10.2017 študentoma Maši Seitl in 
Matevžu Roškariču potekel dvoletni mandat. Študentski svet FKKT UM je na 5. 
redni seji 19.09.2017 kot predstavnika študentov v KOK FKKT UM izvolil Vito 
Petek Razgoršek in ponovno Matevža Roškariča.   
 
SKLEP 1 
O spremembi sestave komisije na FKKT se obvesti KOK UM. 
 

 

Ad. 2 



 
V študijskem letu 2016/2017 je KOK FKKT imela 4 redne seje. Posebne aktualne 
problematike ni bilo zaznati, se pa neprekinjeno srečujemo z istimi zadevami, na 
katere člani komisije nimamo neposrednega vpliva. Posebej izpostavljamo:       
 
 

- nezainteresiranost zaposlenih za sodelovanje pri delu KOK FKKT,  
- nezainteresiranost pri izpolnjevanju Vprašalnikov o zadovoljstvu 

zaposlenih in Tabele o dosežkih raziskovalcev, 
- neenake pogoje za vse zaposlene pri habilitacijah, 
- pomanjkanje moderne raziskovalne in pedagoške opreme, 
- nižanje kvalitete pedagoškega procesa zaradi številnih racionalizacij (izvaja 

jo le nekaj fakultet) 
- neodzivnost študentov pri izpolnjevanju raznih anket za potrebe uvrščanja 

FKKT UM na svetovne lestvice. 
- preveč administracije v zvezi s pripravo Samoevalvacijskih poročil. 

SKLEP 2 
Sklepa ni bilo. 

 
Ad. 3 
Člani KOK FKKT UM smo pregledali realizacijo Načrta dela KOK FKKT UM v 
študijskem letu 2016/2017. Ugotovljeno je bilo, da je večina predvidenih aktivnosti 
potekala nemoteno in se bo nadaljevala tudi v naslednjem študijskem letu. 
Navajamo samo nekatere bistvene ugotovitve: 

- Točka 2 Načrta dela: Veliko pozornost namenjamo spremljanju uspešnosti 
študija na vseh programih in po vseh letnikih. Podatki se zbirajo ob koncu 
vsakega izpitnega obdobja in analizirajo na sejah Študijske komisije. Zadnji 
dve leti poskušamo ustvariti korelacijo med uspehom dijakov na maturi in 
prehodnostjo iz 1. v 2. letnik študija. 

- Točki 3 in 8 Načrta dela: Še naprej se pri pedagoških delavcih vzpodbuja  
uvajanje aktivnih metod poučevanja in ocenjevanja, a se s strani študentov 
zbirajo pripombe, da je uporaba modernih metod prej izjema, kot pravilo. 
Tej problematiki bomo v naslednjem študijskem letu posvetili posebno 
pozornost. 

- Točka 4 Načrta dela: Intenzivne so aktivnosti v zvezi z izvajanjem in 
pisanjem zaključnih del na vseh stopnjah študijskih programov. V ta namen 
potekajo razne delavnice. 

- Točka 6 Načrta dela: Intenzivno se vzpodbuja k prenovi učnih načrtov. 
- Točka 9 Načrta dela: Študenti še naprej opozarjajo na problematiko izbirnih 

predmetov, ki dejansko niso izbirni. Aktualne vsebine na 1. stopnji 
študijskega programa se hitro zapolnijo, zato morajo študenti izbrati tiste, 
ki jih dejansko ne zanimajo. Na 2. stopnji je preveliko število izbirnih 
predmetov, na katere se prijavi premalo študentov, posledično se nekateri 
predmeti ne izvajajo. 



 
 

- Točka 13 Načrta dela: Nekateri večletni tutorji študenti in njihovi vodje so 
zaključili s študijem. Zato se bodo morali izbrati novi, enako kvalitetni. 
Postopek poteka. 

- Točki 14 in 15 Načrta dela: V študijskem letu 2016/2017 smo poskusno 
uvedli Tabelo o dosežkih raziskovalcev, v katero je svoje podatke vpisalo 
le 27 od skupno 72 raziskovalcev. Ker ta tabela predstavlja  nov kazalnik 
kakovosti FKKT UM, moramo v naslednjem študijskem letu zaposlenim 
ponovno predstaviti njegov pomen (transparentnost FKKT UM). 

- Točka 19 Načrta dela: K izpolnjevanju Vprašalnika o zadovoljstvu 
zaposlenih v študijskem letu 2016/2017 je pristopilo le 30 % zaposlenih, kar 
lahko pomeni, da so tisti, ki vprašalnika niso izpolnili, z delom »zelo 
zadovoljni«, ali »nezadovoljni« ali pa »ne verjamejo v upoštevanje njihovih 
pripomb«. Člani KOK FKKT smo mnenja, da kljub slabi odzivnosti v 
naslednjem študijskem letu vprašalnik ponovno razpošljemo. 

- Točka 20 Načrta dela: Pripombe nekaterih zaposlenih iz zadnjega 
Vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih so bile, da imamo na FKKT UM 
premalo Akademskih zborov oz. Zborov delavcev. V študijskem letu 
2016/2017 smo imeli 1 sejo Akademskega zbora in 1 sejo Zbora delavcev. 
V obeh primerih smo po številu prisotnih komaj dosegli sklepčnost. 
Predsednica Akademskega zbora zaradi nezainteresiranosti zaposlenih 
več sej ni sklicala. 

- Točka 21 Načrta dela: V študijskem letu 2016/2017 smo natančno 
pregledali rezultate Študentske ankete. Dekan je opravil pogovore z 10 % 
najboljše in 10 % najslabše ocenjenimi pedagoškimi delavci. Ugotovili smo, 
da se je večini najslabše ocenjenim iz predhodnega študijskega leta ocena 
dvignila.  

- Točka 22 Načrta dela: Trajnostni razvoj FKKT in UM je možno doseči le z 
usklajenim delovanjem vseh članic. Tako smo kljub številnim sklepom na 
tem področju na FKKT UM zelo neuspešni. Uvedli smo zabojnike in koše 
za ločeno zbiranje odpadkov, a do pričakovanega obnašanja 
zaposlenih/študentov še ni prišlo. Prav tako se akciji niso pridružile ostale 
tehniške fakultete. Do danes nismo zamenjali ventilov na radiatorjih, kar je 
povezano s financami. 

- Točka 25 Načrta dela: Spletna stran institucije je zelo pomembna, odraža 
njeno resnost, uspešnost in napredek. Zadnja leta KOK FKKT UM opozarja 
na izrazito slabo pripravljeno in neaktualno spletno stran, ki kvari ugled 
fakultete na nacionalnem, kakor tudi na mednarodnem nivoju. 
Ugotavljamo, da je ta točka Načrta dela v celoti  nerealizirana. Razlog v 
tem primeru ne more biti pomanjkanje finančnih sredstev, saj imamo veliko 
dobrih študentov (ne le iz FKKT UM), ki bi bili pripravljeni sodelovati pri 
pripravi nove spletne strani FKKT UM.  

SKLEP 3 



 
O realizaciji Načrta dela KOK FKKT UM se poroča na naslednji seji Senata 
FKKT UM. 

 
Ad. 4 
Na seji smo pripravili osnutek Načrta aktivnosti KOK FKKT za študijsko leto 
2017/2018. Dokument je priloga temu zapisniku.  
 
SKLEP 4 
Načrt aktivnosti KOK FKKT za študijsko leto 2017/2018 se pred obravnavo 
in potrditvijo na Senatu FKKT UM predloži dekanu in vsem prodekanom. 
 
 
Ad. 5 
Pod točko Razno smo posebej izpostavili problematiko, na katero opozarjajo 
študenti: 

- Javna objava potreb po delu/sodelovanju študentov na raziskovalnih 
nalogah in projektih v posameznih laboratorijih. 

- Predlog študentov glede resnejšega pristopa k izpolnjevanju pedagoških 
anket: Študent bi moral izpolniti anketo PRED prijavo na izpit. Tako bi 
neobremenjeno pristopil k izpolnjevanju, saj ga ne bi bremenila višina 
ocene. 

- Za povečanje transparentnosti FKKT UM bi bilo nujno potrebno preurediti 
spletne strani FKKT UM in že na prvi strani objaviti vse projekte in dosežke 
fakultete. Ni dovolj, če so le-ti objavljeni v Samoevalvacijskem poročilu, saj 
je do tega potrebno priti preko več povezav. 

- Fakulteta bi lahko namenila nekoliko več finančnih sredstev za projekte 
študentov, kajti na razpisih so lahko uspešni le, če kot reference navajajo 
predhodne projekte. Teh pa ni, ker ni dovolj sredstev. 

- Za potrebe pedagoškega dela bi bilo nujno potrebno klimatizirati vsaj eno 
predavalnico.  

- Študenti pogrešajo več razgovorov z dekanom. 

 
Pred naslednjo sejo KOK FKKT člani komisije razmislimo o uvedbi t.i. INDEKSA 
KAKOVOSTI FKKT. Ideja o tem novem kazalniku kakovosti se je porodila januarja 
2017 na Kolegiju dekana. Gre za kazalnik, ki bi na nek način upošteval 
najpomembnejše pokazatelje kakovosti (izobraževanje, raziskovalno dejavnost, 
finance, kadre….) z njihovimi utežmi in bi bil na koncu izračunan ter izražen s 
številko.  
 
SKLEP 5 
Problematiko študentov predstavimo dekanu. Člani KOK FKKT pripravijo 
predloge za oblikovanje INDEKSA KAKOVOSTI FKKT. 

 



 
 

Seja je bila zaključena ob 9.30. 

 
V Mariboru, 10. oktober, 2017 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek  


