Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
2. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 25. februarja, 2016 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 9.
uri.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Kristl, doc.dr. Matjaž Finšgar, doc.dr. Darja Pečar, Kermc Domen –
študent, Maša Seitl - študentka
Odsotni člani komisije: Danila Levart

Dnevni red:
1. Poročilo UM o samoevalvaciji FKKT za 2014/2015
2. Splošne ugotovitve po samoevalvaciji FKKT
3. Aktivnosti do oddaje naslednjega poročila
4. Transparentnost fakultete
5. Zadovoljstvo zaposlenih – primerjalna analiza rezultatov ankete
6. Vprašanja študentov
7. Razno

Ad. 1
Predsednica KOK FKKT je člane seznanila z oceno samoevalvacijskih poročil
članic s strani UM. FKKT je dobila odlično oceno. Zavedati se moramo, da bo to
poročilo osnova za tuje evalvatorje. V bodoče bi bilo dobro razmisliti o tem, za
koliko let nazaj bi v poročila vključevali kazalnike kakovosti. Pri pripravi
samoevalvacijskih poročil bi bilo zaželeno sodelovanje člana iz druge fakultete.
Pripombe, ki jih je dal Senat FKKT UM glede preobširnosti samoevalvacijskih
poročil, se niso upoštevale, z utemeljitvijo, da je toliko podatkov nemogoče zajeti
na omejenem številu strani.

SKLEP 1
Člani KOK FKKT se seznanijo z oceno samoevalvacijskega poročila za
2014/2015.
Ad. 2
Po izvedeni samoevalvaciji FKKT UM člani komisije izpostavljamo naslednje:










Nujno je dosledno in sprotno izvajanje akcijskega načrta za 2015/2016.
Študijski proces: na osnovi pedagoških anket in drugih pripomb študentov
obstaja bojazen upada kvalitete študijskih programov. Najbolj kritično je
podvajanje vsebin nekaterih predmetov. Zadevo predamo Katedrama za
kemijsko tehniko in kemijo.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost FKKT UM je kljub vsem omejitvam
odlična. Uvedemo nov sistem sledljivosti dosežkov vseh raziskovalcev.
Kadrovska struktura: sicer zadovoljiva, večina napredovanj se je izvedla,
vendar je nujno potrebno preučiti finančne možnosti za vertikalna
napredovanja vsaj tistih sodelavcev, ki imajo ustrezne nazive in v skladu s
tem izvajajo 100 % obremenitve, še vedno pa so na nižjih delovnih mestih.
Prav tako se pojavlja vprašanje smiselnosti t.i. prekomernega nosilstva, kar
izpostavljajo študenti (primer: en nosilec – trije izvajalci).
Prostorska problematika: ostaja, nanjo nimamo direktnega vpliva.
Finančno stanje: Nedopustno je, da moramo za opremo oz. posodabljanje
prostorov koristiti tržno dejavnost.
Zadovoljstvo zaposlenih: glede na analizo odgovorov Vprašalnika o
zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu ugotavljamo, da med
zaposlenimi ne vlada dobro vzdušje. Brez dobrega počutja v kolektivu tudi
delovna atmosfera ne more biti dobra. Že nekaj let zaposleni v svojih
pripombah opozarjajo na premalo skupnih sestankov, na katerih bi se lahko
pogovorili z vodstvom fakultete o aktualnih zadevah. Predlagamo
razširjene sestanke Akademskega zbora (vključeni raziskovalci in
nepedagoški delavci) ali obeh Kateder.

SKLEP 2
Z vsemi zgoraj naštetimi predlogi se seznani Senat FKKT UM, od katerega
KOK FKKT pričakuje oblikovanje ustreznih sklepov. Preverjanje stanja bo
na naslednji redni seji KOK FKKT.
Ad. 3
KOK FKKT je enotna glede predlaganih dejavnosti do priprave naslednjega
samoevalvacijskega poročila:


Ukinitev predalčkov za anonimne pripombe študentov. Študenti bodo
odslej imeli možnost dajanja pripomb na študijski proces oz. izvajalce





preko anonimne spletne ankete, ki jo bo redno pregledoval študent Domen
Kermc.
Uvedba košev za ločeno zbiranje odpadkov v predavalnice, laboratorije in
hodnike FKKT.
Preverjanje izvajanja predlaganih priporočil Študijske komisije FKKT za 10
% najslabše ocenjenim pedagoškim delavcem (obvezna primerjava
rezultatov za 2015 in 2016).
Preverjanje rezultatov pedagoške ankete na MF glede izvajanja predmeta
KEMIJA (primerjava rezultatov za študijsko leto 2014/2015 in 2015/2016.

SKLEP 3
Vse profesorje in študente se obvesti o ukinitvi predalčkov in možnostjo
dajanja pripomb preko linka na spletnih straneh FKKT. Takoj se nabavijo
koši za ločeno zbiranje odpadkov.
Ad. 4
Za fakulteto je zelo pomembna njena prepoznavnost v širšem domačem in tujem
prostoru. Zato prehajamo k naslednjim aktivnostim:
 Celovita prenova spletnih strani FKKT. Za ta namen se imenuje posebna
komisija (odgovorni Lidija Čuček in Andreja Goršek).
 Sledenje uspešnosti raziskovalcev. Pripravi se posebno okolje, v katerega
bo vsak raziskovalec med letom vpisoval vse svoje dosežke. Ob koncu leta
se sestavi enotna tabela dosežkov za poročilo KOK.
 Dodatek linka za osnovno uporabo nekaterih računalniških programov,
koristne povezave za Excel, Matlab, Moodle z audiovizualnimi moduli,
Aspen..) Odgovorna Lidija Čuček v sodelovanju z Majdo Krajnc.
SKLEP 4
Čimprej se imenuje komisija za prenovo spletnih strani, ki takoj prične z
delom.
Ad. 5
Študent Domen Kermc je izvedel primerjalno analizo rezultatov Ankete o
zadovoljstvu na delovnem mestu za študijski leti 2013/2014 in 2014/2015.
Ugotovljeno je bilo:
ODNOSI MED ZAPOSLENIMI: ocene vseh odgovorov tega sklopa so sicer
nekoliko padle, najbolj (7 %) se je znižala v primeru vprašanja Odnos med
vsemi zaposlenimi na matični fakulteti. Sicer so odnosi z vodstvom fakultete
ocenjeni kot dobri.
MATERIALNI DELOVNI POGOJI: za cca.12 % se je znižala ocena za
Opremljenost prostorov in Varnost na delovnem mestu

DELO IN NALOGE: Ocena za vprašanji o Pohvali za dobro opravljeno delo
in o Vrednotenju dela se je v zadnjem študijskem letu prav tako znižala za
približno 7 %.
KARIERA: Zaposleni so manj zadovoljni s kriteriji za napredovanje, kot
preteklo študijsko leto.
INFORMIRANOST: Vprašanje tega sklopa o Seznanjenosti zaposlenih z
akti UM in FKKT je nerealno ocenjeno, saj so vsi dokumenti dosegljivi na
spletnih straneh UM in FKKT. Gre le za (ne)zainteresiranost posameznika.

SKLEP 5
Tudi ta analiza je pokazala, da je nujno potrebno delati na izboljšanju
medsebojnih odnosov na fakulteti. Ukrepi so opisani pod točko 2 tega
zapisnika.
Ad. 6
Študenti so izpostavili nekatera vprašanja:








ali je v jedilnici dovoljeno nositi delovne plašče – ukrep: pogovor z vodstvom
restavracije
ukrepi ob morebitni nesreči v laboratoriju niso jasni. Imamo le varnostna
navodila, ne navodil, kako ukrepati ob požaru - ukrep: ob pričetku
laboratorijskih vaj se izvede kratka predstavitev osnovnih ukrepov (kje so
gasilni aparati, kje se izklopi elektrika, spiranje oči, nošenje očal...)
ali je smiselno, da je visokošolski učitelj nosilec večih predmetov, ki jih
dejansko ne izvaja – ukrep: vprašanje se posreduje Senatu FKKT.
pomisleki glede kvalitete izvajanja študijskega programa KEMIJA (odhod
dr. Kolarja, zmanjšano število ur dr. Iskre, negativno mnenje ŠS o dr. Maši
Knez Hrnčič) – ukrep: posredovanje vprašanja na ustrezno katedro.
ali lahko imajo študenti vpliv na izbiro profesorja, SICRIS točke jim nič ne
pomenijo, hočejo znanje profesorja – ukrep: vprašanje se posreduje
Senatu FKKT.
slabo urejene spletne strani FKKT – ukrep: pričetek prenove (točka 4 tega
zapisnika).

SKLEP 6
Do naslednje redne seje KOK FKKT UM se izvedejo vsi predlagani ukrepi.
Ad. 7
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.30.

V Mariboru, 29. februar, 2016

Zapisala: Andreja Goršek

