Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
1. izredne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 26. novembra, 2015 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 13.
uri.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Kristl, Danila Levart, doc.dr. Darja Pečar, Kermc Domen - študent
Odsotni člani komisije: /

Dnevni red:
1. Pregled problematike v zvezi s pripravo samoevalvacijskega poročila
2. Razno

Ad.1
Študijska dejavnost – Danila Levart in Samo Korpar sta že v fazi pridobivanja
podatkov za kazalnike uspešnosti študijske dejavnosti. Tudi v letošnjem letu
bomo nadaljevali z analizami vpliva uspeha na maturi na prehodnost študentov
iz prvega v drugi letnik. S takšnim sledenjem smo pričeli v lanskem študijskem
letu.
Študijski programi – Matjaž Finšgar ugotavlja, da se vsebina študijskih programov
ni spremenila. V zadnjem študijskem letu pa se je pripravilo gradivo za
reakreditacijo obstoječih študijskih programov in je trenutno v fazi ocenjevanja
pri NAKVIS-u. Priporočila, ki jih bo FKKT UM dobila od agencije, se bodo
obravnavala pri naslednji samoevalvaciji.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost – Matjaž Kristl bo zbiral podatke za kazalnike
znanstveno-raziskovalne dejavnosti po enakem sistemu, kot doslej, pri čemer
bo upošteval vse zaposlene raziskovalce na FKKT (polno in delno zaposlene)
in tiste njihove članke, na katerih se predstavljajo kot sodelavci FKKT UM.

Kadri – podatke je že pridobila Darja Pečar, oblikuje se le še vezni tekst.
Poročilo študentov – Domen Kermc nas seznani, da študenti že pripravljajo
vsebino, ki obravnava njihove dejavnosti.
Dodatne točke k samoevalvacijskemu poročilu (po navodilih KOK UM)
 Analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja UM do leta 2020
– analizo prevzame Andreja Goršek
 Pregled uspešnosti raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS je že izvedel Matjaž Finšgar. Odločimo se za
javno objavo tabele v samoevalvacijskem poročilu.
 Komisija za študijske zadeve obravnava rezultate študentske ankete,
sprejme sklepe. Sledi obvezen razgovor dekana z 10 % najvišje in najnižje
ocenjenimi visokošolskimi sodelavci. Predlagajo se ukrepi, s katerimi se
seznanijo obe Katedri in Senat FKKT.
 Prvi teden decembra se zaposlenim na FKKT ponovno razpošljejo
vprašalniki o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Možnim
odgovorom zamenjamo vrstni red, kot sledi: DRŽI, DELNO DRŽI in NE DRŽI.
Ponovno apeliramo na sodelavce, saj z izpolnjevanjem teh vprašalnikov
pokažejo odnost do fakultete.
SKLEP 1
Sklepa ni
Ad.2
Pod točko Razno so se člani KOK FKKT samo seznanili z razlogi za neizvedbo
sklepa 7 iz 1. redne seje KOK FKKT. Zaradi odsotnosti predsednice KOK FKKT
na zadnjem Senatu FKKT, se namreč o teh treh točkah ni poročalo.
SKLEP 2:
Zadeva se prenese na sejo Senata FKKT, ki bo 12.decembra 2015.

Seja je bila zaključena ob 14.00.

V Mariboru, 27. november, 2015

Zapisala: Andreja Goršek

