Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v sredo, 30. marca, 2017 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. Ugotovitve v zvezi s pripravo samoevalvacijskega poročila za
študijsko leto 2015/2016
2. Razno

Ad. 1
Predsednica KOK FKKT je člane seznanila s končnim poročilom o kakovosti na
FKKT. Poročilo je bilo pripravljeno v obsegu 197 strani, kar je za naslednja leta
popolnoma nesprejemljivo. Po eni strani se na RCUM trudijo čim več podatkov o
delovanju članic zajeti v preglednice, po drugi strani se poročila ocenjujejo glede
na obseg strani. Vsako leto s strani KOK UM dobivamo pozive k novim analizam,
katerih ugotovitve moramo vnesti v poročila. Razumljivo je njihov obseg iz dneva
v dan večji. Tako smo tokrat morali dodati še podpoglavje Vidik spremljanja
kakovosti implementacije akcijskega načrta na področju človeških virov.
V Poročilo o kakovosti FKKT UM smo prvič predstavili tabelo z dosežki
raziskovalcev, ki vključuje bibliografske enote, ki jih sistem COBISS ne vsebuje
(recenziranje člankov za revije, članstva v odborih konferenc, sodelovanja z
industrijo, mentorstva raziskovalnim nalogam, drugo…). K vodenju evidence je
pristopilo 27 raziskovalcev od registriranih 71. Ugotavljamo, da za začetek to ni
slabo, saj gre za novo zadevo, ki je posamezniki še niso sprejeli. Pričakujemo, da
bodo podatki za naslednje študijsko leto bolj vzpodbudni. Kljub vsemu dosežki 26
zaposlenih dokazujejo intenzivnost znanstveno raziskovalnega delovanja FKKT.

Pri pisanju poročila je prišlo do dileme pri uporabi izraza »doktorski študij« ali
»podiplomski študij«. Glede na to, da imamo na FKKT tako univerzitetni, kakor
tudi magistrski študij, bi beseda »podiplomski« pomenila magistrskega, kar je
narobe. Iz tega sledi logična uporaba besedne zveze »doktorski študij«.
Člani KOK FKKT ugotavljamo, da je 31.marec prav tako neprimeren termin za
oddajo samoevalvacijskih poročil članic, saj v tem primeru analiziramo podatke
preteklega študijskega leta, medtem, ko se h koncu bliža že tekoče študijsko leto.
Akcijski načrti za odpravo nepravilnosti so na takšen način zastareli.
SKLEP 1
Poročilo o kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se potrdi
in odda na UM.

Ad. 2
Pod točko Razno ni bilo diskusije.

Seja je bila zaključena ob 9.00.

V Mariboru, 31. marec, 2017
Zapisala: Andreja Goršek

