Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v sredo, 16. novembra, 2016 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 8.
uri.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Finšgar, Danila Levart, Matevž Roškarič – študent, Maša Seitl – študentka,
doc.dr. Matjaž Kristl, doc.dr. Darja Pečar, dr. Marko Homšak (zunanji član)
Odsotni člani komisije: /

Dnevni red:
1. Spremenjena sestava KOK FKKT (predstavitev novih članov)
2. Terminski plan sej za študijsko leto 2016/2017
3. Akcijski načrt KOK FKKT za 2015/2016 (pregled vsebine in dogovor o pripravi
novega)
4. Trenutno stanje fakultete
5. Uvajanje dodatnih kazalnikov kakovosti
6. Spletna stran za študente (možnost dajanja pripomb)
7. Aktivacija tabele za vpis dosežkov raziskovalcev (Lidija)
8. Razno

Ad. 1
Člani KOK FKKT so se seznanili z dvema novima članoma komisije. Mesto
študenta v KOK FKKT je namesto Domna Kermca prevzel študent 3. letnika FKKT
Matevž Roškarič. Na osnovi pobude strokovnjakov Nakvis-a smo v komisijo
povabili dr. Marka Homška, ki prihaja iz priznanega slovenskega podjetja Talum,
Tovarne aluminija d.d. Kidričevo. Na seji mu je bilo predstavljeno trenutno stanje
fakultete na vseh področjih delovanja. Sicer je dr. Homšak na FKKT študiral in
opravil doktorat znanosti. Njegova naloga v KOK FKKT bo med drugim dajanje
pripomb in predvsem konstruktivnih predlogov v zvezi z aktivnostmi fakultete.

KOK FKKT ima odslej 9 članov: 5 iz vrst pedagoških delavcev, 1 predstavnico
nepedagoškega kadra, 2 študenta in 1 zunanjega člana.
SKLEP 1
Sklepa ni.

Ad. 2
Člani KOK FKKT smo določili informativne termine sej za študijsko leto 2016/2017.
Natančne datume je vnaprej skoraj nemogoče napovedati, zato smo predvideli le
mesece, v katerih bomo seje sklicevali.
SKLEP 2
Seje KOK FKKT bodo: decembra 2016, 18. januarja 2017, februarja 2017,
marca 2017, maja 2017 in septembra 2017.

Ad. 3
Pregledali smo izvajanje oz. realizacijo Akcijskega načrta za študijsko leto
2015/2016. Večina dejavosti poteka neprekinjeno in ugotavljamo, da vse
zadovoljivo. Posebaj smo izpostavili stalna posodabljanja študijskih programov,
spremljanje uspešnosti študija, vzpodbujanje modernih metod poučevanja,
izvajanje delavnic za študente, motiviranje mobilnosti, izvajanje tutorstva na
nivojih študentov in profesorjev, spremljanje znanstveno-raziskovalnega dela
laboratorijev, izpopolnjevanje kazalnikov kakovosti, povezovanje laboratorijev,
pridobivanje projektov, ankete o zadovoljstvu zaposlenih, študentske ankete,
razvijanje etičnega vedenja, sodelovanje KOK FKKT z raznimi komisijami,
obveščanje zaposlenih o odločitvah vodstva.
Dotaknili smo se tistih aktivnosti (po točkah), pri katerih smo ugotovili
nedoslednosti in so se zanje pojavili konkretni predlogi.
Točka 9: Problematika izbirnih predmetov na I. in II. stopnji. Oblikuje se predlog,
da bi bilo smiselno nabor izbirnih predmetov nekoliko zmanjšati, saj včasih prihaja
do situacij, ko je izbirnih predmetov več, kot študentov. V takšnih primerih je
razumljivo, da nekateri nosilci svojih predmetov ne bodo nikoli izvajali. Predmeti
naj bodo bolj vezani na industrijo. Pripomba se pošlje Komisiji za študijske zadeve.
Točka 20: Večje osveščanje zaposlenih glede pripadnosti fakulteti. Uvedba več
sej Akademskega zbora. Člani KOK FKKT ugotavljamo, da zaposleni v
vprašalniku o zadovoljstvu na delovnem mestu vsakoletno izpostavljajo potrebo
po več sejah Akademskega zbora oz. Zbora delavcev, na katerem so lahko
prisotni tudi tehnični sodelavci in nepedagoški kader. V študijskem letu 2015/2016
smo sklicali en Zbor delavcev, na katerem zaposleni kljub prisotnosti večine
vodstvenega kadra FKKT niso izpostavili morebitnih problemov. V študijskem letu

2016/2017 bomo ponovno sklicali Zbor delavcev in zaposlene povabili k odprti
diskusiji.
Točka 22: Razvijanje preglednega in etičnega vedenja, ki bo prispevalo k
trajnostnemu razvoju FKKT. KOK FKKT ugotavlja problematiko pri kurjavi (uvedba
regulacijskih ventilov na radiatorje) in ločevanju odpadkov. Nemudoma pristopimo
k nakupu košev za smeti z vsaj 3 ločenimi komorami. Hkrati na Snagi preverimo
strošek uvedbe dodatnih kesonov za steklo in plastiko na parkirišču TF. Pripomba
se predstavi na naslednjem Senatu FKKT.
Točka 25: Redno posodabljanje spletnih strani FKKT. Glavna ugotovitev je, da je
spletna stran FKKT še vedno v slabem stanju, ne vsebuje najnovejših podatkov
glede fakultete. K tej dejavnosti ponovno pozovemo doc. dr. Mojco Slemnik, vodjo
skupine za promocijo.
Točka 29: Iskanje celovitih sistemskih rešitev na nivoju UM in države za izboljšanje
finančnega položaja fakultet. Na Senat ponovno posredujemo vprašanja o
ločenem izvajanju VS in UNI programov, plačilu dela plače iz tržne dejavnosti,
prošnjo po ponovni uvedbi normativov za število študentov/skupino pri
posameznih vajah.
Točka 31: Sodelovanje z drugimi KOK UM. Izvedemo skupni sestanek z eno od
komisij druge članice.
Dodatni predlogi članov KOK FKKT:
-

-

Do naslednje seje preverimo število kazalnikov, po katerih vrednotimo
delovanje fakultete. Odgovorna A. Goršek.
Možnost izvedbe elektronske ankete o zadovoljstvu zaposlenih.
Odgovorna A. Goršek.
Na spletnih straneh FKKT objava fotografij iz vseh pomembnih dogodkov
fakultete (podelitve diplom, pikniki s študenti, dan fakultete...). Odgovorna
doc.dr. M. Slemnik.
Fakultetno glasilo Tabla se ob izidu posreduje tudi študentom, saj bodo na
takšen način seznanjeni s tekočimi zadevami na fakulteti. Odgovorna Katja
Kocuvan.

SKLEP 3
Vse ugotovitve glede realizacije Akcijskega načrta KOK FKKT za študijsko
leto 2015/2016 se zapišejo v samoevalvacijsko poročilo. Dodatne pripombe
in ugotovitve posredujemo zanje odgovornim posameznikom.

Ad. 4
Stanje na fakulteti je bilo preanalizirano med pregledovanjem realizacije
Akcijskega načrta KOK FKKT za študijsko leto 2015/2016. Ugotovitve so bile
zapisane pri 3. točki dnevnega reda.
SKLEP 4
Sklepa ni.

Ad. 5
Spletna stran za anonimne pripombe študentov, ki jo je pripravil Domen Kermc,
tudi po njegovem odstopu iz KOK FKKT, ostaja. Geslo za dostop pridobi študent
Matevž Roškarič. Ostajamo pri dogovoru, da morebitne pripombe posreduje v njih
omenjenim profesorjem in hkrati še Študenskemu svetu, ki bo presodil, ali gre za
utemeljene kritike.
SKLEP 5
Spletno stran za anonimne pripombe študentov ureja Matevž Roškarič.

Ad. 6
Kakovost vseh področij delovanja fakultete se vrednoti po mnogih kazalnikih. Do
naslednje seje KOK FKKT bomo natančno določili njihovo število. Nekateri
kazalniki so predpisani s strani UM, druge smo oblikovali sami. Obstaja možnost
za uvedbo dodatnih kazalnikov, v kolikor bi njihovi rezultati imeli določen namen
in bi jih lahko uporabili za analizo in ocenjevanje fakultetnih aktivnosti.
SKLEP 6
Uvedba dodatnih kazalnikov kakovosti je smiselna le v primeru njihove
uporabne vrednosti.

Ad. 7
Pristopimo k takojšnji uvedbi Tabele za vpisovanje tistih dosežkov naših
raziskovalcev, ki jih ni možno vpisati v COBISS (nagrade in dosežki; razna
članstva v društvih, odborih revij, konferenc...; mednarodne izmenjave;
predavanja na tujih univerzah; recenzije v revijah, knjigah; število mentorstev in
somentorstev; sodelovanje z industrijo). Vpisujejo se dela za tekoče koledarsko
leto (od 01.01.2016 do 31.12.2016)
SKLEP 7
Za aktivacijo Tabele za vpisovanje dosežkov poskrbi doc.dr. Lidija Čuček.

Ad. 8
Pod točko Razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 9.45.

V Mariboru, 22. november, 2016

Zapisala: Andreja Goršek

