UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
3. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 8. marca, 2012 v kabinetu D2-401 s pričetkom ob 13.00

Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Uroš Potočnik, prof.dr.
Samo Korpar, doc.dr. Darja Pečar, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila Levart, Nemanja
Aničić-študent, Matej Ravber-študent
Odsotni člani komisije: /
Dnevni red:
1. Diplome na študijskih programih 1. bolonjske stopnje
2. Vpisni pogoji
3. Razno

Ad.1
Fakulteta za Kemijo in kemijsko tehnologijo v študijskem letu 2011/2012 prvič
izvaja 3. letnik študijskega programa 1. bolonjske stopnje. Letni semester je že
namenjen izvajanju diplome. V zimskem semestru je bilo zaznati problematiko
nezainteresiranosti diplomiranja, saj se študentje zavedajo slabe situacije glede
zaposlitev. Študij so nameravali podaljšati z absolventskih stažem. V zvezi s
problematiko zaposlenih na FKKT pa se je pojavil problem, kako zagotoviti vsaj
minimalen vpis v 1. letnik študijskega programa 2. bolonjske stopnje. V ta namen
smo razpisali teme diplomskih nalog in v mesecu decembru 2011 sklicali skupni
sestanek študentov, mentorjev in nosilcev predmetov. Na tem sestanku smo
motivirali študente, naj ne koristijo absolventskega staža, temveč takoj pričnejo z
diplomskim delom. Tako bodo postali prva generacija »Master« študija.
Prisotni člani komisije so preverili situacijo v zvezi s prijavami in izvajanji
diplomskih del. Od pristojne službe smo dobili podatek, da je trenutno do meseca
marca temo diplome prijavilo 14 študentov, kar je zelo vzpodbudno. Tako smo
lahko že delno prepričani, da je obstoj 1. letnika 2. bolonske stopnje zagotovljen.
SKLEP 1: Člani KOK FKKT še naprej spremljajo potek prijav diplom in
skupaj z mentorji preverjajo njihovo izvajanje. Študente je potrebno tudi

dodatno vzpodbujati, saj morajo v letnem semestru poleg diplome
opravljati še tekoče študijske obveznosti.

Ad.2
Ugotavlja se, da se bodo na študijski program 2. bolonjske stopnje vpisovali tudi
diplomanti starih visokošolskih programov. Ker je v predmetniku 2. bolonjske
stopnje predvidenih kar nekaj predmetov, ki so nadaljevanje predmetov 1.
stopnje (teh pa študentje VS programa niso poslušali), je jasno, da bodo imeli
težave. Izkaže se, da bi morali nujno uvesti prestopne pogoje oz. diferencialne
izpite iz teh predmetov. Tega pa v razpisni dokumentaciji nismo predvideli. Za
študijsko leto 2012/2013 smo uvedbo diferencialnih izpitov že zamudili, zato jih
bomo pripravili za naslednje študijsko leto.
SKLEP 2: KOK FKKT predlaga študijski komisiji in kasneje Senatu FKKT,
da pripravi predlog novih/razširjenih razpisnih pogojev za študijsko leto
2013/2014.

Ad.3
Pod točko Razno nismo sprejeli nobenega slepa. Diskusija je potekala na
tematiko prihajajočega študijskega leta in bojazni, da bomo vsled obljubljenih
vladnih ukrepov na kvaliteti najverjetneje izgubljali. Vendar bomo počakali na
konkretne podatke od UM.

Seja je bila zaključena ob 14.00.
V Mariboru, 8. marca, 2012
Zapisala:
Andreja Goršek

