
 
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM 
 
 
 

ZAPISNIK 
5. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT UM, 

ki je potekala v petek, 04. oktobra, 2019 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 13.00. 
 
 

Prisotni člani komisije: prof.dr. Samo Korpar, prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. 
Matjaž Kristl, prof.dr. Matjaž Finšgar, doc.dr. Darja Pečar, Danila Levart, Matevž 
Roškarič (študent), Marcel Žafran (študent), doc.dr. Marko Homšak (zunanji član)  
 
Odsotni člani komisije: / 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled dela v obdobju 2015-2019 
2. Nova sestava KOK FKKT za oddobje 2019-2023 
3. Razno 

 
Ad.1  
Predsednica KOK FKKT je prisotne seznanila z opravljenim delom in predvsem z 
zadevami, ki so ostale odprte za komisijo v novem mandatnem obdobju. Za večino 
članov je bil zadnji mandat (od 2015 do 2019) že tretji. Mnenje članov Senata in 
dekana na zadnji septembrski seji je bilo, naj vse komisije Senata po sestavi 
ostanejo enake, vsak na tej fakulteti bi naj bil član vsaj ene komisije. S tem v zvezi 
je predsednica zaradi svojega zdravstvenega stanja zaprosila dekana za 
razrešitev iz vodilne funkcije na FKKT in hkrati še kot članice KOK UM. Se je pa 
odločila, da v novem mandatu v KOK FKKT ostaja kot članica. Prvo leto delovanja 
novega predsednika bo zahtevno in težko, zato bo z njim pogosteje sodelovala in 
mu predajala svoje dolgoletne izkušnje. 
Največji rezultat dela komisije so bila vsakoletna samoevalvacijska poročila. 
Zbiranje podatkov oz. kazalnikov in potem njihova ANALIZA je potekala pri 
vsakem od članov posebaj. Vsak je bil zadolžen za svoje področje delovanja 
fakultete. Na osnovi našega dela je fakulteta imela dokument, ki je kazal sliko 
stanja. Bilanca stanja zadnjih štirih let je za razmere, v kakršnih delamo, dobra, 
lahko rečemo celo vrhunska. A nekatere zadeve so ostale odprte, nezaključene: 



 
a) Na področju študijske dejavnosti: obstaja bojazen, da se študijskemu 

procesu ne daje dovolj pozornosti, saj postaja potreba po znanstveno 
raziskovalnih dosežkih vse večja. Izredno težko je biti hkrati dober pedagog 
in dober raziskovalec. Eno področje ponavadi trpi. Po drugi strani pa nekdo, 
ki ima veliko raziskovalnih dosežkov, svoje znanje koristno vključuje v 
pedagoški proces.  Zaznan problem je tudi posodabljanje učnih gradiv, a 
večini za to zmanjkuje časa.  

Nesprejemljivo je nenormalno večanje števila študentov pri vajah. 
Utemeljitev vodstva fakultete je, da je potrebno dodatne skupine 
asistentom in tehničnim sodelavcem plačevati, za kar  od države ne dobimo 
denarja. Takšno stanje vodi do neaktivnega delovanja študentov na vajah, 
saj aparate opazujejo le od daleč in na njih ne morejo sodelovati. Preveliko 
število študentov pri eni laboratorijski vaji direktno vpliva na kvaliteto 
študijskega procesa. 

Kvaliteta diplom pada.  Problem je v tem, da profesorji nimajo časa ali volje 
pregledati teh del. Industrija slabega diplomanta takoj zazna.  

Zadnja leta je zaznana neodzivnost študentov za sodelovanja pri raznih 
anketah. Kar je še huje, neodzivnost ostaja tudi po prošnjah profesorjev, 
dekana, predekanice študentke. Odgovor študentov je, da v izpolnjevanju 
anket ne vidijo prav nobenega smisla, saj se njihove pripombe ne 
upoštevajo. 

b) Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti: ugotavlja se, da za vse 
pogoji dela niso enaki, enako velja za habilitacijske kriterije. Iz odgovorov v 
vprašalniku o zadovoljstvu zaposlenih sledijo tudi kritike zaposlenih, da z 
nadrejenimi nimajo dobrih odnosov. 
  

c) Na področju prostorskih razmer: O prostorih govorimo vsi in vsa leta. Ne 
zgodi se nič. KOK FKKT na to res nima vpliva. So pa razmere za delo 
ponekod res nemogoče.  

d) Na področju vpetosti v okolje: Ena od zadev, ki jo puščamo za seboj 
nedodelano, je spletna stran . Kljub opozorilom KOK FKKT in zavedanja 
fakultete, se ne zgodi nič. Spletna stran JE ogledalo posamezne institucije 
in naše je precej umazano. To je aktivnost, ki je v vseh letih nismo 
premaknili naprej niti za 1 %. Za vsako akcijo je potreben vodja, tega pa pri 
nas očitno ni. A brez denarja in pripravljenosti posameznikov za ažuriranje 
podatkov ne bo šlo. Promocija po šolah ni dovolj. Danes so drugi mediji bolj 
aktualni. 



 
e) Na področju financiranja: KOK FKKT na to področje nima vpliva. Vodstvo 

fakultete s financami dobro upravlja, zaposleni pa skrbimo za tržno 
dejavnost, mednarodne, ARRS in druge projekte. 

SKLEP 1: Sklepa ni bilo. 

 
Ad. 2 
Sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti za mandatno obdobje 2019 – 2024 je 
naslednja: 

1. Red.prof.dr. Samo Korpar (predsednik), 
2. Izr.prof.dr. Matjaž Kristl (član in nadomestni član KOK UM), 
3. Red.prof.dr. Andreja Goršek (članica), 
4. Izr.prof.dr. Matjaž Finšgar (član), 
5. Doc.dr. Darja Pečar (članica), 
6. Danila Levart (članica), 
7. Matevž Roškarič (član študent, mandatno obdobje 2019-2020), 
8. Marcel Žafran (član študent, mandatno obdobje 2019-2020). 

Dr. Marko Homšak se je prijazno odzval povabilu in bo s KOK FKKT kot zunanji 
član (Talum d.o.o.) sodeloval še en mandat. 

SKLEP 2: Sklepa ni bilo. 
 
 
Ad. 3 
Pod točko razno smo se člani KOK FKKT dogovorili, da bo odslej seje skliceval 
novi predsednik, prof. Samo Korpar. Na prvi seji v študijskem letu 2019/2020 bo 
predstavil svoj program dela.  
 
SKLEP 3: Sklepa ni bilo. 
 
  
Seja je bila zaključena ob 14.30. 
 
 
V Mariboru, 08.10.2019 
 
                                               
 
 
                                                                        Zapisala: Andreja Goršek 



 
 
  


