
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
3. izredne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT UM, 

ki je potekala v petek, 14. marca, 2019 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 13.00. 
 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr. 
Matjaž Kristl, prof.dr. Matjaž Finšgar, doc.dr. Darja Pečar, Danila Levart, Matevž 
Roškarič (študent), dr. Marko Homšak  
 
Odsotni člani komisije: Medea Brečko (študentka) 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Trenutno stanje samoevalvacijskega poročila 2017-2018 
2. Prenovljeni Pravilnik o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru.  
3. Razno 

 
Ad.1  
Predsednica KOK FKKT je ugotovila, da je večina članov komisije – v skladu s 
soglasno sprejetimi sklepi na KOK UM – ustrezno pripravila gradivo za 
samoevalvacijsko poročilo FKKT UM 2017-2018. Sicer se letos pojavlja enotna 
osnovna struktura prenovljenega samoevalvacijskega poročila fakultet UM, za 
katero smo menili, da bo bistveno olajšala delo komisij, a nova predloga vsebuje 
veliko dodatnih vprašanj, ki zahtevajo ogromno podatkov. Na intranetni strani UM 
so sicer naloženi predizpolnjeni obrazci samoevalvacijskih poročil za posamezne 
fakultete UM. Na veliko nejasnosti kaže dejstvo, da je na naslov strokovne službe 
Komisije na UM prispelo precejšnje število vprašanj. Člani KOK FKKT se 
dogovorimo, da po oddanem poročilu na UM pošljemo pripombe in tako 
prispevamo  k izboljšanju samoevalvacijskih postopkov, zbiranju podatkov…. 
 
Samoevalvacijsko poročilo je skoraj v celoti izdelano, v naslednjih dnevih bomo 
dodali še oceno stanja in predloge za izboljšanje za vsa področja delovanja 
fakultete. 21. marca, 2019 nameravamo poročilo obravnavati in sprejeti na izredni 
seji KOK FKKT. 
  



 
SKLEP 1: Samoevalvacijsko poročilo FKKT UM za študijsko leto 2017/2018 
se dokočno pripravi do 20. marca 2019. 
 
Ad. 2 
Člane KOK FKKT predsednica seznani s podatkom, da je Senat UM na 39. redni  
seji 18. decembra 2019 sprejel prenovljeni Pravilnik o ocenjevanju kakovosti na 
Univerzi v Mariboru. Dokument je javno objavljen na spletnih straneh UM. 
 
SKLEP 2: Sklepa ni bilo. 
 
 
Ad. 3 
Pod točko razno ni bilo obravnave. 
 
 
  
Seja je bila zaključena ob 14.00 
 
 
V Mariboru, 08.10.2019 
 
                                               
 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 
 
  


