UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
5. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 9. julija, 2014 v kabinetu D2 402 s pričetkom ob 11. uri.
Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila
Levart, doc.dr. Darja Pečar, prof. dr. Uroš Potočnik, Matej Ravber – podiplomski
študent
Odsotni člani komisije: prof.dr. Samo Korpar

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pripombe študentov
Obvestilo o U-Multiranku
Ločeno zbiranje odpadkov
Razno

Ad.1
Pri tej točki se je obravnavala problematika, ki se nanaša na študijsko dejavnost
fakultete.
a) Študenti nas v svojih pripombah opozarjajo na podvajanje nekaterih vsebin
predmetov. Ker smo ravno v fazi reakreditacije, je to priložnost, da te
pomanjkljivosti odpravimo.
b) Odpremo razpravo na temo ukinitve predalčkov, ki so namenjeni študentom za
dajanje anonimnih pripomb na profesorjevo delo. Mnenj o tem, ali so takšne
pritožbe oz. pripombe realne in upravičene je nemogoče uskladiti. Večina
članov KOK FKKT pa se vendarle strinja s tem, da je študentom potrebno
omogočiti dajanje pripomb. Takšno je tudi mnenje študentskega sveta
c) Pomanjkanje praktičnega znanja študentov pride zelo do izraza pri izvajanju
diplomskih del. To je vsekakor posledica načina izvajanja laboratorijskih vaj, ko
je v skupini absolutno preveč študentov. Tako eden ali dva izvajata vajo v
pravem pomenu besede, druga dva ali trije pa dogajanje opazujejo. S takšnim
znanjem študentov ne bi smeli spuščati v firme.
d) Izpostavi se vprašanje razbitega inventarja pri opravljanju diplomskih oz.
raziskovalnih del na fakulteti. Ali obstaja pravna podlaga, da študentom
zaračunamo povzročeno škodo višjih vrednosti?

e) Komisijski izpiti – izpostavi se problematika »spuščanja« na komisijskih izpitih.
Morali bi postaviti strožje kriterije za pristop k diplomskemu delu. Vse več je
namreč prakse, da študent na nek način izsiljuje komisijo s tem, ko ima diplomo
že napisano (kar jasno povedo), ob tem pa nikakor ne morejo opraviti npr.
matematike. Predlagamo nepopustljive člane komisije.
SKLEP 1
S celotno vsebino točke 1 se seznani Senat FKKT na svoji naslednji seji.
Ad. 2
Predsednica KOK FKKT seznani člane s projektom U-Multirank, h kateremu bo v
letošnjem letu (2015) pristopila tudi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in
sicer s smerjo Kemija. Univerza v Mariboru že tretje leto sodeluje v U-Multiranku,
ki razvršča univerze in njihova študijska področja po petih različnih sklopih:
kakovost poučevanja in učenja, ugledu raziskovalne dejavnosti, mednarodni
usmerjenosti, uspešnosti pri prenosu znanja in prispevku k regionalni gospodarski
rasti.
V U-Multiranku je vključenih več kot 1200 univerz iz Evrope in sveta. Do sedaj
zbrani podatki so predstavljeni na spletni strani in omogočajo primerjavo univerz
in njihovih posameznih študijskih področij (poslovne študije, elektrotehnika, fizika,
računalništvo, psihologija in medicina).
Pri izpolnjevanju formularjev, ki jih bo v bodoče potrebno izpolnjevati, bo potrebno
sodelovanje celotnega kolektiva.
SKLEP 2
FKKT UM v letu 2015 pristopi k projektu U-Multirank
Ad. 3
Glede na druge fakultete, bi bilo nujno potrebno pristopiti k ločenemu zbiranju
odpadkov. Za začetek bi v predavalnice in na hodnike postavili po tri različne
zbiralne posode (za papir, plastiko in ostale odpadke).
SKLEP 3
O konkretni izvedbi predloga za ločevanje odpadkov se pogovorimo s
tajnikom FKKT, prof. Zoranom Novakom.
Ad. 4
Pod točko Razno smo obravnavali samo problematiko evidentiranja prisotnosti na
delovnem mestu. Pred nekaj leti smo vsi zaposleni na UM dobili formularje, ki smo
jih morali izpolnjevati. S časom je to evidentiranje prenehalo in danes najbrž nihče
več ne izpolnjuje obrazcev. Nihče ne ve, kako je s tem.
SKLEP 4
Pri strokovni službi UM je potrebno preveriti, kakšno je stanje glede
evidence prisotnosti zaposlenih na UM.

Seja je bila zaključena ob 12.30.

V Mariboru, 9. julij, 2015

Zapisala: Andreja Goršek

