Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
4. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 30. junija, 2016 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 9. uri.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Finšgar, Danila Levart, Domen Kermc – študent, Maša Seitl – študentka.
doc.dr. Matjaž Kristl
Odsotni člani komisije: doc.dr. Darja Pečar

Dnevni red:
1. Poročilo o vsebini zadnje seje KOKU (9.6.2016)
2. Poročilo NAKVIS-a o izvedeni reakreditaciji študijskih programov.
3. Poročilo seje SENATA FKKT o spremembi tabele z dosežki raziskovalcev
4. Imenovanje zunanjega člana KOK FKKT
5. Spletna anketa za študente.
6. Razno

Ad. 1
Predsednica KOK FKKT je člane seznanila z glavnimi vsebinami 5. redne seje
KOK UM (9.6.2016).



Univerza bo v kratkem članicam poslala v javno obravnavo Poslovnik
kakovosti UM. Člani KOK FKKT se obvežejo, da bodo pri obravnavi
sodelovali s konkretnimi predlogi.
Ugotovljeno je potencialno pomanjkanje raziskovalcev v evropskem
prostoru, kar resno ogroža inovativno moč in zmogljivost znanja v EU. Zato
si mora Evropa prizadevati postati bolj privlačna za raziskovalce. Na osnovi
priporočil EU se KOK UM seznani s predlogom akcijskega načrta,
sprejetega s strani Senata Univerze v Mariboru, za implementacijo



priporočil delovne skupine usmerjevalnega odbora za upravljanje človeških
virov v okviru evropskega raziskovalnega prostora o odprtem in
preglednem zaposlovanju raziskovalcev, ki temelji na dosežkih. KOK UM
bo pozvala članice, da v svoja samoevalvacijska poročila vključijo vidik
spremljanja kakovosti implementacije akcijskega načrta za področje
človeških virov in priporočila delovne skupine usmerjevalnega odbora za
upravljanje človeških virov.
Člani KOK FKKT se seznanijo s pripombami na Pravilnik o postopku
samoevalvacije, ki so jih posredovale posamezne članice UM. Glavna
diskusija je bila glede roka za oddajo Samoevalvacijskih poročil. Največ
predlogov je bilo za 31.januar.

SKLEP 1
Člani KOK FKKT se seznanijo z najpomembnejšo vsebino 5. redne seje KOK
UM

Ad. 2
9. in 10. maja 2016 je bila na FKKT UM izvedena reakreditacija študijskih
programov. Dne 24.5.2016 je komisija strokovnjakov NAKVIS-a podala poročilo o
podaljšanju akreditacije študijskih programov. Ugotavljamo, da so bila preverjena
vsa področja delovanja FKKT UM, za katera so bile podane analize ugotovitev,
prednosti in priložnosti za izboljšanje. Edina neskladnost je bila ugotovljena na
področju organizacije in izvedbe izobraževanja, kjer praktično usposabljanje ni
bilo pravilno ovrednoteno s kreditnimi točkami. FKKT je podala odgovor na
poročilo, v katerem se je zavezala k upoštevanju priporočil strokovnjakov
NAKVIS-a.
SKLEP 2
Člani KOK FKKT se obvežejo k izpolnjevanju tistih priporočil, ki se nanašajo
na njeno delovanje.
Ad. 3
Na zadnji seji Senata FKKT UM, 1.6.2016, je bila predstavljena tabela o
znanstveno-raziskovalnih dosežkih raziskovalcev na FKKT. Mnenje nekaterih
članov Senata je bilo, da ni nobene smiselnosti dodatnega vpisovanja znanstvenih
dosežkov v tabelo, saj so vsi ti podatki razvidni iz baze SICRIS. Zato se je sprejel
sklep: Dosežke, razvidne iz baze SICRIS, naj tabela ne zajema; dopolni pa se s podatki
o članstvih v raznih združenjih, s podatki o prejetih nagradah, priznanjih. Člani KOK FKKT
se dogovorijo o spremembi tabele v skladu s sklepom senata.

SKLEP 3
Člani KOK FKKT so enotni pri dogovoru, da se obstoječa tabela spremeni
tako, da bo vsebovala le dosežke raziskovalcev, ki niso zajeti v bazah.
Ad. 4
Eno izmed priporočil strokovnjakov NAKVIS-a v poročilu a reakreditaciji študijskih
programov je bila vključitev predstavnika zunanjih deležnikov v komisijo za
ocenjevanje kakovosti. Po diskusiji smo bili člani KOK FKKT enotni pri ugotovitvi,
da je takšna vključitev smiselna, predvsem, če bo novi član iz industrije. Na tak
način bi lahko tudi iz tega sektorja dobivali predloge o spremembah in izboljšavah
posameznih področij delovanja fakultete.
SKLEP 4
Predsednica KOK FKKT prične z realizacijo predloga. Prvi možni kandidat
za zunanjega člana KOK FKKT je dr. Marko Homšak (Talum).
Ad. 5
Člani KOK FKKT se seznanijo z linkom do spletne strani za študente, ki jo je
pripravil Domen Kermc. Dogovorimo se, da bo dostop do ankete imel le Domen,
ki bo morebitne pripombe posredoval v njih omenjenim profesorjem in hkrati še
Študenskemu svetu, ki bo presodil, ali gre za utemeljene kritike.
SKLEP 5
KOK FKKT o novosti obvesti Senat FKKT.

Ad. 6
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 10.30.

V Mariboru, 30. junij, 2016

Zapisala: Andreja Goršek

