UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
4. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 5. marca, 2014 v terminalski učilnici FKKT s pričetkom ob
11.00
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, doc.dr. Darja Pečar
Odsotni člani komisije: /
Dnevni red:
1. Pregled izvajanja 2.sklepa 3. redne seje KOK FKKT
a) povezovanje z drugimi komisijami KOK UM,
b) uvedba anonimnega poštnega predalčka za profesorje/študente,
c) dopolnjen vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih,
d) dopolnjen vprašalnik za spremljanje zaposljivosti diplomantov,
e) predstavitev tutorjev profesorjev in študentov na spletu in
f) nadomestne volitve članov Senata FKKT UM.
2. Razno

Ad.1a
20. februarja, 2014 je bila predsednica KOK FKKT povabljena na redno sejo
KOK FS. Na dnevnem redu je bilo med drugim poročanje prof. Pihlerja
(predsednika KOK FERI) o izkušnjah glede na »follow up« evalvacijo, ki je bila
izvedena na FERI. Prisotne je seznanil, da je bil velik poudarek s strani
evalvatorjev na doslednosti, ki velja za spletne strani. Zahtevalo se je predvsem
sprotno objavljanje podatkov. Izvedel se je podroben pregled dela Komisije za
ugotavljanje kakovosti. Preverjalo se je izvajanje sklepov raznih komisij na
fakulteti. Najpomembnejša pa je bila predhodna seznanitev posameznih skupin
fakultete (študenti, mladi raziskovalci, profesorji, asistenti, nepedagoški delavci) o
tem, kaj se od njih pričakuje. Prof. Tatjana Kreže (predsednica KOK FS) je
izrazila navdušenje nad sodelovanjem komisij za ocenjevanje kakovosti med
fakultetami, saj je izmenjava informacij velikega pomena.

Ad.1b
Člani KOK FKKT smo ponovno analizirali možne rešitve glede načina dajanja
pripomb študentov na pedagoški proces. Ker je nedvomno jasno, da se študent
pred zaključkom študija ne bo javno izpostavljal, pridejo v poštev metode
anonimnega dajanja komentarjev. Ob morebitni uvedbi anonimnega predalčka
na spletu je možno identificirati uporabnika, zato je bila namesto tega predlagana
uvedba predalčkov, ločeno za vsakega profesorja. Študente povabimo, da vse
svoje pripombe (kritike, pohvale, predloge) zapišejo in jih naslovijo na ustreznega
profesorja oz.asistenta. Le-ta bo svoj morebitni odgovor podal predstavniku
študentov oz. celotnemu letniku. Tako bomo pripomogli k odprti komunikaciji med
profesorji in študenti.
Ad.1c
Do naslednje seje KOK FKKT pripravimo konkretne predloge za spremembo
Vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih.
Ad.1d
Glede spremljanja zaposljivosti diplomantov se dogovorimo, da bomo študentom
ob podelitvi diplom izročili Pristopno izjavo za Alumni klub in na novo pripravljen
Vprašalnik o zaposlitvi (povzet po vprašalniku na FG UM).
Ad.1e
Za namene večje infromiranosti študentov se pripravijo kratke predstavitve
tutorjev študentov in tutorjev profesorjev. S temi podatki se končno uredi spletna
povezava ŠTUDENTI/TUTORSTVO.
Ad.1f
Predsednica KOK FKKT je navzoče seznanila z odgovorom dekana FKKT, ki ga
je podal na 25. redni seji Senata v zvezi z vprašanjem, kdaj bodo izvedene
nadomestne volitve za člane Senata FKKT. Trenutno namreč člani Senata ne
pokrivajo vseh habilitacijskih področij. Volitve pričakujemo do junija 2014.
Ad.1g
Člani KOK FKKT smo diskutirali o smiselnosti stalne uvedbe Vprašalnika o
nastopnem predavanju visokošolskih delavcev, ki bi ga izpolnjevali študenti takoj
po izvedenem predavanju kandidata. Pojavila se je dilema, na kaj bi naj rezultati
vprašalnika vplivali. Bodočemu predavatelju je potrebno dati možnost, da
postane tudi pedagoško dober, saj je nastopno predavanje težko objektivno
oceniti. Predlagano je bilo tudi, da se rezultati vprašalnika dodajo k Strokovnemu
poročilu za kandidata, ki je v postopku izvolitve. Zaradi neenotnih mnenj smo
izvedli glasovanje. Izid glasovanja je bil 4:3 v korist upoštevanja vprašalnika.
Kljub temu se bo izvedel pogovor z dekanom.

SKLEP 1
1a: Povezovanje med komisijami se nadaljuje (odgovorna prof. Andreja
Goršek);
1b: Uvedejo se poštni predalčki za vse visokošolske učitelje (koordinira
Božidar Aničić);
1c: Pripravijo se predlogi za spremembe Vprašalnika o zadovoljstvu
zaposlenih (odgovorni vsi člani KOK FKKT);
1d: Uvede se dodatni Vprašalnik o zaposljivosti diplomantov (odgovorna
Danila Levart);
1e: Na spletnih straneh FKKT se uvede povezava TUTORSTVO s
konkretnimi podatki o vseh tutorjih (odgovoren Matej Ravber);
1f: Sklepa ni;
1g: Izvede se razgovor z dekanom FKKT v zvezi z uvedbo Vprašalnika o
nastopnem predavanju (odgovorna prof. Andreja Goršek)

Ad. 2
Pod točko Razno nas je član KOK FKKT doc.dr. Matjaž Kristl seznanil, da je KOK
UM objavila Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi
notranje institucionalne evalvacije Fakultete za energetiko. Rektor Univerze v Mariboru
je na predlog Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze s sklepom imenoval
petčlansko evalvacijsko komisijo za projekt notranje institucionalne evalvacije Fakultete
za energetiko, katere član je tudi doc.dr. Matjaž Kristl.

SKLEPA NI

Seja je bila zaključena ob 12.30.

V Mariboru, 6. marec, 2014

Zapisala: Andreja Goršek

