UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v petek, 6. marca, 2015 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 11. uri.
Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Kristl, Danila Levart, doc.dr. Darja Pečar, Matej Ravber – podiplomski
študent
Odsotni člani komisije: prof. dr. Uroš Potočnik

Dnevni red:

1. Prilagajanje strategije FKKT UM Strategiji razvoja Univerze v Mariboru
2013-2020
2. Obvestilo o samovalvacijskem postopku FKKT UM za leto 2014/2015
3. Razno

Ad.1
12. februarja, 2015 je na UM potekala 20. redna seja KOK UM. Predsednica KOK
FKKT na seji ni bila prisotna, zato je njen vsebinski potek povzela po zapisniku.
Člani KOK FKKT so na svoji 3. redni seji obravnavali problematiko prilagajanja
strategije FKKT UM Strategiji razvoja Univerze v Mariboru. UM je namreč na
osnovi analize stanja in samoevalvacijskega procesa, povezanega z nacionalno
institucionalno akreditacijo ter mednarodno institucionalno evalvacijo, opredelila
svojo strategijo razvoja, ki bi naj naslednja leta bila vodilo in zavezo za delovanje
UM. Strategija razvoja UM 2013–2020 predstavlja temeljni dokument, ki ga
univerza potrebuje tudi za ponovno institucionalno akreditacijo in ponovne
akreditacije študijskih programov. Gre za uradni dokument vseh organov univerze
(19. novembra 2013 so ga na skupni seji sprejeli Senat UM, Upravni odbor UM in
Študentski svet UM), ki je nastajal tri leta ter sledi Nacionalnemu programu
visokega šolstva 2011–2020, Resoluciji o raziskovalni in inovacijski strategiji
Slovenije 2011–2020 ter evropskim smernicam razvoja visokega šolstva v skladu
z evropskimi dokumenti. Na podlagi sprejete univerzitetne strategije naj bi članice
v skladu s sklepom organov UM pristopile k prilagajanju svojih strategij
univerzitetni. Vodstvo FKKT UM je k oblikovanju nove strategije FKKT pristopilo
šele ob pričetku leta 2015, čeprav so bile članice k temu pozvane že v maju,
avgustu in novembru 2014. Sodelavci Centra za razvoj kakovosti UM so analizirali
skladnost strategij posameznih članic UM po posameznih akademskih usmeritvah

in ob primerjavi le-teh s strategijo UM ugotovili, da iz njihovih strategij niso
razvidne določene ključne dejavnosti, četudi jih na nekaterih članicah izvajajo. Ker
se je na FKKT UM nova strategija šele oblikovala, naša fakulteta s strani Centra
za razvoj kakovosti še ni bila obravnavana. Žal pa se je ugotovilo, da k prilagajanju
lastne strategije k univerzitetni še nismo pristopili. Na seji smo oblikovali sklep:
SKLEP 1
Člani KOK FKKT v naslednjih mesecih prispevamo k čimprejšnji realizaciji
najpomembnejših aktivnosti nove strategije.

Ad. 2
Glede na poročilo strokovnega poročevalca KOK UM sledi, da so članice UM
izvedle samoevalvacijo za študijsko leto 2013/2014. V zvezi s tem lahko za FKKT
UM ugotovimo, da so samoevalvacijsko poročilo obravnavali in potrdili njeni
ustrezni organi. Samoevalvacija je potekala na vseh področjih ocenjevanja v
skladu z merili NAKVIS. V samoevalvacijsko poročilo smo vključili tudi analizo
področij delovanja visokošolskega zavoda, povezano s posameznim študijskim
programom, prav tako tudi podrobnejšo analizo prejšnjega akcijskega načrta
korektivnih ukrepov, izpolnili smo vse predložene preglednice, ki omogočajo
primerjavo med članicami na osnovi nekaterih enotnih samoevalvacijskih
kazalnikov s področja študijske in knjižnične dejavnosti. Že tretje leto zapored
smo sledili in prikazali kazalnike za vrednotenje okoljskega vpliva. Za prihodnje
samoevalvacijsko poročilo pa se pričakuje, da bodo članice UM namesto
dosedanjih kazalnikov s področja študijske dejavnosti in kadrov upoštevale enotne
kazalnike, ki jih je v letu 2014 sprejel Senat UM.
Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014 je KOK FKKT oddala v
dogovorjenem roku, zanj pa je prejela najvišjo možno oceno.
SKLEP 2
Sklepa ni bilo.

Ad. 3
Pod točko Razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 12.15.

V Mariboru, 07. marec, 2015

Zapisala: Andreja Goršek

