UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
3. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v petek, 26. aprila, 2013 v kabinetu D2-401 s pričetkom ob 10.45

Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Darja Pečar, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila Levart, Matej Ravber-podiplomski
študent
Odsotni člani komisije: prof.dr. Uroš Potočnik

Dnevni red:
1. Poročilo doc.dr. Darje Pečar o vsebinskem poteku 9.redne seje KOK UM,

11.4.2013 na Univerzi v Mariboru.
2. Priprave FKKT na reakreditacijo UM
3. Ocena Poročila o kakovosti FKKT (Služba za razvoj kakovosti UM)
4. Razno

Ad.1
Zaradi bolezni predsednice KOK FKKT prof.dr. Andreje Goršek in službenih
obveznosti namestnika predsednice KOK FKKT doc.dr. Matjaža Kristla, se je 9.
redne seje KOK UM, ki je potekala 11. aprila 2013, udeležila doc.dr. Darja Pečar,
članica komisije KOK na FKKT. Zato je preostale člane KOK FKKT obvestila o
poteku seje.
Poleg ostalih točk je bila gotovo najpomembnejša informacija o reakreditaciji UM
pri NAKVIS-u, kar UM potrebuje za nadaljevanje svojih aktivnosti. Zunanja
evalvacija je postopek celostne presoje delovanja visokošolskega zavoda zaradi
izvajanja študijskih programov. Znotraj zunanje evalvacije se presojajo naslednja
področja: vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, kadri, študenti,
materialni pogoji ter zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne
naravnanosti. V okviru evalvacijskega obiska na UM in na njenih izbranih
članicah bodo evalvatorji opravili razgovore z vodstvi, člani organov in komisij, z
vsemi kategorijami zaposlenih in s študenti, ogledali si bodo prostore in opremo
ter različno dokumentacijo. UM oz. posamezna njena članica mora skupini
strokovnjakov omogočiti učinkovito delo in predložiti vso dokumentacijo,
potrebno za presojo.

SKLEP 1: Člani KOK FKKT se seznanijo z vsebino 9. redne seje KOK UM.

Ad. 2
Člani KOK FKKT se obvežejo, da bodo skupaj z vodstvom FKKT o prihajajoči
evalvaciji čimprej obvestili vse zaposlene na FKKT. Priprave na zunanjo
evalvacjo se začnejo TAKOJ. Službe, komisije in posamezniki morajo za
evalvacijsko komisijo pripraviti ustrezno dokumentacijo. Prav tako se je potrebno
seznaniti z vsemi pravnimi akti, ki se nanašajo na delovanje FKKT in UM
(zaposleni, študenti, habilitacije, zaposlitve). Preverijo se spletne strani FKKT.
SKLEP 2: Pri pripravah na evalvacijo FKKT sodelujejo vsi zaposleni.
Ponovno jih obvestimo, da svojo pripadnost fakulteti pokažejo s
poznavanjem delovanja visokošolskega zavoda na vseh področjih. Vse
potrebne informacije so na spletnih straneh FKKT.

Ad. 3
Po oceni Službe za razvoj kakovosti UM je bilo Poročilo o kakovosti FKKT tudi
tokrat uvrščeno samo med ZELO DOBRA poročila. Kljub temu, da smo poročilo
vsebinsko zelo razširili (od 77 na 109 strani), dodali natančne opise vseh
aktivnosti, ki potekajo na FKKT, ocenjevali stanja na vseh področjih, ga
obravnavali ter sprejeli na sejah ustreznih organov (Senat, Akademski zbor in
Študentski svet) in ga tudi pravočasno oddali, očitno še vedno nismo zadostili
kriterijem Službe za razvoj kakovosti. Menimo, da kvantiteta takšnega
dokumenta ne sme imeti prednosti pred kvaliteto, saj se fakultete med seboj zelo
razlikujejo. Nekatere imajo veliko študijskih programov, na katere nemalokrat
sploh ni vpisa. Druge fakultete študijske programe razpisujejo in tudi ukinjajo
glede na aktualne potrebe v državi. Po drugi strani so nekatere fakultete
znanstveno in raziskovalno v samem svetovnem vrhu, po objavah v vrhunskih
znanstvenih revijah so daleč nad drugimi. Vse to bi se pri razvrščanju poročil v
razrede moralo upoštevati.
SKLEP 3: Člani KOK FKKT bi želeli naslednje leto zadostiti vsem kriterijem,
ki se upoštevajo pri končnem razvrščanju poročil. Zato prosimo Službo za
razvoj kakovosti UM za podrobno utemeljitev ocene ZELO DOBRO za naše
poročilo.

Ad. 4
Pod točko Razno smo se dogovoril, da bomo v maju zaradi izjemne
pomembnosti zunanje evalvacije imeli še eno sejo, na kateri bomo preverili
pripravljenost zaposlenih na obisk evalvatorjev.
SKLEP 4: Seja KOK FKKT bo predvidoma 23.maja 2013

Seja je bila zaključena ob 12.00

V Mariboru, 28. aprila, 2013
Zapisala: Andreja Goršek

