Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT UM,
ki je potekala v četrtek, 15. novembra, 2018 v dekanatu FKKT s pričetkom ob
13.00.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Finšgar, doc.dr. Darja Pečar, doc.dr. Marko Homšak (zunanji član)
Odsotni člani komisije: Danila Levart, doc.dr. Matjaž Kristl, Medea Brečko*
*Študentski svet FKKT UM je na svoji redni seji v oktobru, 2018, imenoval novo
članico KOK FKKT iz vrst študentov, ki bo svojo funkcijo opravljala do konca
uradnega mandata, 16.10.2019.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Terminski plan sej
Pregled realizacije Akcijskega načrta KOK FKKT za 2017/2018
Priprava osnutka Akcijskega načrta KOK FKKT UM za 2018/2019
Predloga za Samoevalvacijsko poročilo članic za 2018/2019
Razno

Ad. 1
Člani KOK FKKT so bili enotni glede terminskega plana sej, ki bi naj sledile rednim
sejam KOK UM:
13.12.2018
14.02.2019
11.04.2019
06.06.2019
odvisno od aktualnih tematik. Dodatne seje bodo sklicane po potrebi.

SKLEP 1: Potrdi se terminski plan sej za študijsko leto 2018/2019.

Ad. 2
Člani KOK FKKT UM so pregledali realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale na FKKT
v študijskem letu 2017/2018. Za večino ugotavljamo, da so bile izvedene, za tiste,
ki potekajo neprekinjeno, smo podrobneje analizirali njihovo vsebino.
Aktivnost št. 3: »Vzpodbujanje aktivnih metod poučevanja in ocenjevanja ter na
študenta osredotočenih pristopov; usposabljanja za zaposlene«. Ugotavljamo, da
so redki profesorji pristopili k aktivnim metodam poučevanja. Razlogi za to so v
premajhnih in za ta način neprimernih predavalnicah, ki ne omogočajo
porazdelitve študentov v skupine. Moderni načini poučevanja pridejo bolj v poštev
pri majhnem številu študentov. Prehod na te načine zahteva od profesorjev
določene priprave, večini pa to preprečuje prevelika preobremenjenost z
raziskovalnim in administrativnim delom. Kljub vsemu imamo nekaj izjem, ki nove
metode postopoma že uvajajo.
Aktivnost št. 6: »Nadaljevanje prenov učnih načrtov«. Ta aktivnost poteka
neprekinjeno, z realizacijo smo zadovoljni. Še vedno pa ostaja pereča
problematika ovrednotenja diplom. Na UN KT je diplomsko delo vredno 5 ECTS,
na UN K in na VS programih pa 10, kar je nedopustno. Zadevo bomo posredovali
na Katedro KT oz. jo ponovno sprožili na Senatu FKKT UM.
Aktivnost št. 7: «Optimizacija urnikov predavanj, vaj, testov in izpitov«. Na znanje
sprejmemo pripombo študentov, da se za nove ali odpadle termine predavanj izve
zadnjo minuto, oz. takrat, ko bi se le-ta morala že pričeti. Apelirajo na nosilce
predmetov, da svoje morebitne odsotnosti referatu sporočajo pravočasno.
Aktivnost št. 11: »Sodelovanje s študenti…«. Študenti želijo še naprej ohraniti
redne letne razgovore njihovih predstavnikov z dekanom FKKT UM. Tak način
komuniciranja pozdravljajo in opažajo, da se veliko njihovih pripomb resno
obravnava. Izpostavljena je smiselnost Diplomskega večera, saj je velika večina
zaključnih del že vnaprej dogovorjena.
Aktivnost št. 20: »Večje osveščanje zaposlenih glede pripadnosti fakulteti«. Že
leta se srečujemo s problematiko nepripadnosti nekaterih zaposlenih fakulteti.
Odgovori zaposlenih v Anketi o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu
kažejo na njihovo željo po sklicevanju več Akademskih zborov ali Zborov
delavcev. Vsak poskus realizacije tega pa pokaže, da imamo problem z udeležbo
na takih sestankih. Zaradi tega teh organov ne sklicujemo pogosto, razen v
primeru, ko sklic seje narekuje ustrezni pravilnik.
SKLEP 2: Sklepa ni bilo.
Ad. 3

Člani KOK FKKT smo pripravili predlog Načrta aktivnosti za študijsko leto
2018/2019. Predlagali smo odgovorne nosilce posameznih aktivnosti in roke, do
katerih bi se naj posamezna aktivnost zaključila. Dokument bomo z namenom
pregleda in dopolnitve posredovali vodstvu fakultete (dekanom, prodekanom in
tajniku). Za študijsko leto 2018/2019 bomo v Načrtu dela jasneje opredelili
odgovornosti za posamezne aktivnosti. Razdelili jih bomo na dva dela. Prvi del se
bo nanašal na direktne aktivnosti Komisije za ocenjevanje kakovosti, drugi del bo
zajemal aktivnosti fakultete, katerih realizacijo bo med študijskim letom spremljala
KOK FKKT. Dokument bo tudi preimenovan iz »Načrta dela Komisije za
ocenjevanje kakovosti FKKT UM« v »Načrt dela Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo«
SKLEP 3: Predsednica KOK FKKT posreduje predlog Načrta dela FKKT
vodstvu fakultete, končno verzijo potrdi Senat FKKT UM.
Ad. 4
Predsednica KOK FKKT je navzoče seznanila z vsebino 1. izredne seje KOK UM,
13. novembra, 2018, na kateri se je obravnavala le ena točka. Šlo je za prenovo
samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2017/2018. Po večletnih opozorilih
nekaterih komisij za ocenjevanje kakovosti članic je KOK UM končno pristopila k
pripravi predloge za pisanje tega poročila. Predloga v predstavljeni obliki vsebuje
33 strani, zato smo člani KOK FKKT na KOK UM že podali pripombo, da bo tudi v
tem primeru samoevalvacijsko poročilo preobsežno.
SKLEP 4: Sklepa ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 14.30.

V Mariboru, 16.11.2018

Zapisala: Andreja Goršek

