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ZAPISNIK
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
UM, ki je bila dne 13. 12. 2019
ob 8.00 uri v dekanatu fakultete
PRISOTNI:

A. Goršek, D. Pečar, D. Levart, M. Finšgar, M. Kristl, S. Korpar, M. Roškarič, M. Žafran

Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Poročanje s sej KOK-UM
Plan dela in izvedbeni načrt
Določitev terminskega plana sej KOK
Razno

AD 1
Poročanje s sej KOK-UM:

Predsednik komisije je prisotne seznanil s poudarki s 1. In 2. Redne seje KOK UM.
- 1. Redna seja, na kateri se je komisija konstituirala, je bila 10. 10. 2019. Na seji ni bilo predstavnika FKKT.
Komisija je potrdila poročilo o delu v preteklem študijskem letu in sprejela načrt dela za tekoče leto, ki ju je
predstavil predsednik komisije prof. dr. Marko Marhl. Sprejet je bil terminski plan sej komisije, ki bodo 10.
oktobra 2019, 5. decembra 2019, 13. februarja 2020, 9. aprila 2020 in 11. junija 2020. Na seji se je komisija
seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru,
z aktivnostmi v okviru postopkov notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru
ter podala predloge za evalvatorje. Komisija je obravnavala in potrdila spremembe obrazca
samoevalvacijskega poročila za leto 2018/19, ki so nastale na podlagi podanih pripomb komisij članic v
preteklem letu. Sprejet je bil tudi sklep, da so v prihodnje na seje komisije vabljeni tudi prodekani za področje
kakovosti članic, ki so jih uvedli na nekaterih članicah.
- 2. Redna seja je bila 5. 12. 2019. Komisija je na seji pozvala članice, da na osnovi predizpolnjene predloge, ki
bo na voljo do 20. 12., pripravijo samoevalvacijska poročila do 31. 3. 2020. Na seji se je komisija seznanila s
Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo institucionalne samoevalvacije Univerze v Mariboru, z
aktivnostmi v okviru postopkov notranjih programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru ter
podala predloge za evalvatorje. Komisija se je seznanila tudi s poročilom prorektorice za kakovost prof. dr.
Janje Hojnik, ki je med drugim poročala o zavezi uvedbe mednarodnih razpisov za nova delovna mesta,
aktivnosti skupin za osvežitev pravilnikov o etičnem ravnanju in vrednotenju delovne uspešnosti ter o težnji
po vpeljavi lastnih habilitacijskih komisij na članicah.
https://www.um.si/kakovost/komisija-za-kakovost-univerz/Strani/Zapisniki-sej-KOKU.aspx
SKLEP 1:
Sklepa ni.

AD 2
Plan dela in izvedbeni načrt:

Predsednik komisije je predstavil plan dela in izvedbeni načrt za študijsko leto 2019/20, ki bo dostopen v skupni
mapi v sistemu OneDrive UM.
SKLEP 2:
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Člani komisije do naslednje seje pregledajo Plan dela in izvedbeni načrt komisije za študijsko leto 2019/20 in
podajo morebitna dopolnila in pripombe.

AD 3
Določitev terminskega plana sej KOK:

Glede na roke za pripravo Samoevalvacijskega poročila in termine sej KOK UM, je bil sestavljen okvirni
terminski plan sej komisije:
- ponedeljek, 27. 1. 2020, 2. Redna seja
- petek, 28. 2. 2020, 3. Redna seja
- petek 17. 4. 2020 4. Redna seja
- ponedeljek 28. 9. 2020 5. Redna seja
1. SKLEP:
Komisija sprejme terminski plan sej.

AD 4
Razno:

M.Roškarič je podal kratko poročilo s seje Študenskega sveta FKKT.
Komisija se je seznanila s 5. sklepom 4. Redne seje Senata FKKT:
»Komisija za kakovost, Komisije za študijske zadeve in Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in habilitacije
pripravijo predloge za dvig znanstvene aktivnosti. Rok: konec februarja 2019.«
M.Finšgar je poročal, da so na seji KZRZH pričeli z diskusijo in da bi lahko del povečanih sredstev uporabili za
spodbujanje kakovosti in odmevnosti objav.
D.Pečar je opozorila, da ne smemo pozabiti tudi na spodbujanje izboljšanja kvalitete pedagoškega dela, za kar
so prav tako potrebna dodatna sredstva. Kot posebej pereč problem je izpostavila izvajanje laboratorijskih vaj,
kjer nas ponekod, predvsem v višjih letnikih, že vrsto let pestijo problemi prevelikega števila študentov v
skupinah, kar je povezano s pomanjkanjem asistentov, opreme in prostorov. V diskusiji so se člani komisije
strinjali, da je potrebno v sodelovanju s KŠZ in vodji programov preučiti izvajanje laboratorijskih vaj po celotni
vertikali za kemijo in kemijsko inženirstvo/tehnologijo in pripraviti predloge za izboljšanje.
SKLEP 4:
Pripravi se predlog Senatu FKKT, da zadolži dva sodelavca, ki bosta zbrala podatke o izvajanju laboratorijskih
vaj po celotni vertikali za kemijo in kemijsko inženirstvo/tehniko.
Seja je bila zaključena ob 9.15 uri.

Maribor, 20. 12. 2019
Zapisal: Samo Korpar
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