Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 14. junija, 2018 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 13.30.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Finšgar, Danila Levart, doc.dr. Darja Pečar, doc.dr. Marko Homšak
(zunanji član),
Odsotni člani komisije: Matevž Roškarič – študent, doc.dr. Matjaž Kristl
OPOMBA: Druga članica KOK FKKT, Vita Regoršek Petek je magistrirala, zato bo
do naslednje seje na Študentskem svetu imenovana nova članica – študentka.
Dnevni red:
1. Pregled vsebin 14. in 15. redne seje KOK UM
2. Poročilo o samoevalvaciji članic UM za študijsko leto 2016/2017
3. Razno

Ad. 1
Predsednica KOK FKKT Andreja Goršek je članom KOK FKKT na kratko povzela
vsebini 14. in 15. redne seje KOK UM.
14.redna seja:
- Vodstvo Univerze v Mariboru je imenovalo izr. prof. dr. Branka Lobnikarja za
predsednika Komisije za človeške vire, ki se je ustanovila v skladu s sprejetim
akcijskim načrtom UM in v skladu s sklepom seje Senata UM (26. redna seja
Senata UM). Predlog sestave komisije bosta oblikovala prof. dr. Niko Samec in
izr. prof. dr. Branko Lobnikar. Prenovil se je akcijski načrt kadrovske strategije za
raziskovalce za implementacijo načel evropske listine za raziskovalce in kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter priporočil o odprtem in preglednem,
na dosežkih temelječem zaposlovanju raziskovalcev v obdobju 2017-2020.

Komisija za človeške vire bo nadaljevala delo Delovne skupine za človeške vire.
Predmet obravnave:
 spremljanje implementacije Politike in Navodil za udejanjanje Politike UM, ki
izhajajo iz načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri
zaposlovanju raziskovalcev (v nadaljevanju »Listina in kodeks«);
 kontinuirano sledenje novostim Evropske komisije, letna poročila uresničevanja
akcijskega načrta in njegove posodobitve, interne, zunanje evalvacije, pokojninski
sklad RESAVER ipd.
S svojim delom Komisija seznanja in odgovarja rektorju. Poročila o delu obravnava
kolegij dekanov ter senat UM.
- Komisije za ocenjevanje kakovosti članic UM so tudi v študijskem letu 2016/2017
izvedle samoevalvacije. Podatke so večinoma pridobile iz referatov za študentske
zadeve, pisarn za mednarodno sodelovanje, kadrovske službe, knjižnice,
visokošolske vpisno-informacijske službe UM, Računalniškega centra UM ter iz
izvedenih študentskih in drugih anket. Na podlagi teh podatkov so omenjene
komisije izdelale samoevalvacijska poročila, v katerih so ocenile predvsem
pedagoško in raziskovalno dejavnost svoje fakultete, prav tako pa so v poročila
vključile še oceno podpornih procesov. Tako so bili – v skladu z nacionalnimi
evalvacijskimi merili – najpogosteje ocenjeni delovanje zavoda (organiziranost,
izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna dejavnost, vpetost v okolje), kadri
(visokošolski učitelji in sodelavci ter podporne službe), študenti, materialne
razmere (prostorski pogoji, oprema, knjižnica, financiranje) ter zagotavljanje in
izboljševanje kakovosti, spreminjanje, posodabljanje in izvajanje študijskih
programov.
15. redna seja
- Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z aktivnostmi delovne
skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru. Le-ta že
pripravlja osnove za samoevalvacijsko poročilo za NAKVIS, ki bo to evalvacijo
izvedel. Skupina izvaja obiske članic, na katerih jih pripravlja na morebitni obisk
strokovnjakov NAKVIS-a. Pri tem sodeluje z vodstvom fakultete in predsednikom
KOK. Komisija ugotavlja, da nobena članica UM ni imela poslovnika kakovosti in
da so razlike med učnimi načrti UN in VS skoraj enaki.
- Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze se seznani z usmeritvami glede
razvoja evropskega visokošolskega prostora v prihodnjih treh letih, ki jih je maja

2018 v Parizu sprejela ministrska konferenca evropskega visokošolskega
prostora.
- Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze posreduje osnutek prenovljenega
Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru v obravnavo komisijam
za ocenjevanje kakovosti članic in drugih članic Univerze v Mariboru. Predlogi
sprememb se pričakujejo do 15. septembra. V javno obravnavo na UM se bo
pravilnik poslal z že upoštevanimi pripombami komisij.

- Webometrika (Webometrics Ranking of World Universities) je pomembna
mednarodna rangirna lestvica visokošolskih institucij. Deluje na principu
normaliziranih in uteženih indikatorjev »prisotnost« (število spletnih strani, vir:
Google), »vidnost« (število povezav iz drugih spletnih strani na spletne strani UM,
vira: Ahrefs in Majestic), »odprtost« (število citatov najboljših avtorjev – »top
authors«, vir: Google Scholar Citations ter »odličnost« (število prispevkov med 10
% najbolj citiranimi, vir: Scimago). Univerza v Mariboru je v letu 2013 zasedala
431. mesto, v letu 2014 je zabeležila padec na 2275. mesto, v zadnjih dveh letih
je rangirana med 1150. in 1250. mestom.
Glavni razlog za padec je bila menjava domene iz uni-mb.si na domeno um.si.
Zaradi delovanja svetovnega spleta in metodologije webometrike se rang
Univerze v Mariboru v prihodnje ne bo bistveno popravil brez sistematičnega
ukrepanja. Predlagani so naslednji ukrepi za operativno implementacijo Berlinske
deklaracije o odprtem dostopu, ki na dolgi rok vodi tudi k višjemu rangu na
webometriki:
* Večja in učinkovitejša uporaba digitalne knjižnice UM, predvsem za vsa
znanstvena dela, ki se vključujejo v sistem COBISS,
* Odprtje Google Scholar profilov zaposlenih, ureditev institucionalnega profila na
Google Scholar,
* Sprejetje ustreznih pravil in internih aktov glede uporabe digitalne knjižnice,
vnosa podatkov o delih zaposlenih na Univerzi v Mariboru v sistem COBISS in
ustreznega navajanja Univerze v Mariboru kot sofinancerja raziskav.
Sistematično ukrepanje bi lahko imelo pozitivne učinke ne samo na rang Univerze
v Mariboru na preučevani lestvici, temveč tudi na drugih lestvicah, posledično pa
bi pripomoglo k dvigu mednarodnega in nacionalnega ugleda Univerze v
Mariboru.

SKLEP 1: Predsednica KOK FKKT posreduje osnutek Pravilnika o
ocenjevanju kakovosti na UM vsem članom KOK FKKT. Pripombe se zberejo
najkasneje do 15. septembra, ko se pošljejo na UM.

Ad. 2
Predsednica KOK FKKT je prisotne seznanila o stanju glede samoevalvacij članic
za študijsko leto 2016/2017, kot ga je ugotovila KOK UM. Glede na nacionalna
evalvacijska in akreditacijska merila NAKVIS ter priporočila in dodatna navodila
Komisije glede priprave samoevalvacijskih poročil članic UM so le-ta vsako leto
primerljivejša. V samoevalvacijskih poročilih se dokaj redno izvajajo tudi analize
lastnih akcijskih načrtov iz preteklega študijskega leta, prav tako pa tudi načrtov ,
ki so nastali v okviru drugih evalvacijskih in akreditacijskih . ter načrtom za
izboljšanje delovanja UM in Strategije razvoja UM 2013 – 2020. Razveseljuje pa
dejstvo, da je bila marsikatera ugotovljena slabost odpravljena prav zaradi izvedbe
samoevalvacije. Kratka analiza samoevalvacijskih poročil članic je odkrila
nekatere skupne prednosti s področja skrbi za kakovost in hkrati tudi nekatere
skupne pomanjkljivosti, ki jih bo treba odpraviti. Le-te so naštete v Poročilu o
samoevalvaciji članic UM za 2016/2017.
V pripravi je tudi predloga za pisanje samoevalvacijskih poročil, ki bo omejila
obseg teh dokumentov.
SKLEP 2: Sklepa ni bilo.
Ad. 3
Člani KOK FKKT smo se seznanili s problemom našega tehniškega sodelavca
Igorja Grosa, ki je že vrsto let na tem delovnem mestu, vendar zaradi psihofičnih
motenj ne opravlja nobene naloge, ki sodi v to kategorijo. Kolega z njegovim
obnašanjem škodi ugledu fakultete, predstavlja tudi nevarnost in finančno
obremenitev. Komisija ocenjuje, da je skrajni čas za ukrepanje. Poiskati je
potrebno pravno pot, ki bo sodelavcu omogočila ohranitev varnega socialnega
statusa.
SKLEP 3: Predsednica KOK FKKT posreduje mnenje KOK FKKT na
naslednjo sejo Poslovodnega odbora.
Seja je bila zaključena ob 14.40.

V Mariboru, 20.06.2018

Zapisala: Andreja Goršek

