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ZAPISNIK 
 

5. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UM, ki je bila dne 23. 12. 2020 ob 14.00 uri preko sistema MS Teams 

 
PRISOTNI: D. Levart, D. Pečar, M. Finšgar, M. Roškarič, M. Žafran, M. Homšak, S. Korpar 
ODSOTNI: A. Goršek, M. Kristl 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled dela v preteklem letu 
2. Načrt dela komisije v tekočem letu in terminski plan sej 
3. Poročilo iz sej univerzitetne komisije 
4. Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2019/20 - razdelitev dela 
5. Razno 
 
AD 1 

 
Pregled dela v preteklem letu: 
Predsednik je predstavil kratek pregled dela komisije v preteklem študijskem letu: 
V preteklem študijskem letu se je komisija sestala na 4 rednih sejah (13. 12. 2019 ter 27. 1., 28. 2. in 5. 6. 2020.  
Na prvi seji je komisija sprejela plan dela za teko če leto in izvedbeni načrt. Načrt je zajemal spremljanje 
različnih dejavnosti fakultete, ki vplivajo na kakovost delovanja, sodelovanje z ostalimi organi fakultete in  
Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze ter, kot glavno dejavnost, pripravo samoevalvacijskega poročila 
fakulteta za študijsko leto 2018/19. Sprejeli smo tudi terminski plan sej, ki je bil usklajen s terminskim plano 
sej univerzitetne komisije in načrtom izvedbe samoevalvacije fakultete. 
Drugo sejo smo posvetili predvsem pripravi na samoevalvacijo. Opravili smo razpravo o Anketi o zadovoljstvu 
delavcev fakultete in odločili, da umaknemo vprašanje o spolu anketiranca. Potrdili smo izvedbo ankete preko 
spletnega anketnega sistema 1KA. Pregledali smo predlogo Samoevalvacijsko poročilo 2018/19 pripravljeno s 
strani univerziteten komisije, ki je bila prenovljena z namenom, da se poenotijo poročila članic. Delo za 
pripravo poročila smo si razdelili tako, da smo vsakemu podpoglavju poročila dodelili odgovornega člana 
komisije. Skupaj smo pregledali tudi rezultate študentske fakultete, objavljene na spletnih straneh univerze. Z 
zadovoljstvom smo ugotovili, da na fakulteti ni negativno ocenjenega pedagoškega delavca. Kljub temi pa je 
fakulteta na univerzitetni lestvici povprečnih ocen članic zdrsnila za dve mesti, vendar so razlike med članicami 
relativno majhne. Glede na rezultate priprava posebnih ukrepov za izboljšanje stanja ni bila potrebna. Po 
predlogu senata fakultete smo pričeli tudi razpravo o predlogih za dvig znanstvene aktivnosti na fakulteti. 
Za pripravo skupnega samoevalvacijskega poročila UM smo posredovali prednosti FKKT, v smislu delovanja in 
vpetosti v okolje, kadrov, študentov, materialnih razmer in v smislu izboljšav za zagotavljanje kakovosti 
programov. Dokument sta v sodelovanju z dekanom in tajnikom fakultete pripravila podpredsednik in 
predsednik komisije. 
Tretja seja je bila v času intenzivne priprave samoevalvacijkega poročila in na njej smo pregledali material, ki 
smo ga do takrat zbrali in pripravili načrt za dokončanje poročila. Nadaljevali smo tudi z razpravo o predlogih 
za dvig raziskovalne aktivnosti fakultete, ki pa se še ni zaključila. 
Na zadnji seji, ki je bila zaradi epidemije šele v začetku junija, smo pregledali in potrdili Samoevalvacijsko 
poročilo fakultete za leto 2018/19 in ga potrdili. S tem smo zaključili delo v preteklem študijskem letu in se do 
konca leta nismo več sestali. 
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Načrt dela komisije v tekočem letu in terminski plan sej:  
Tekoče  aktivnosti 2020/21: 

• Priprava Samoevalvacijskega poročila fakultete za leto 2019/20 v sodelovanju z ostalimi organi 
fakultete in strokovnimi službami. 

• Priprava predlogov univerzitetni komisiji za izboljšanje poročila in postopka njegove priprave. 
• Priprava in izvedba Ankete o zadovoljstvu na delovnem mestu. 
• Obravnava Samoevalvacijskega poročila na Akadmskem zboru fakultete v sodelovanju z 

vodstvom zbora. 
• Sodelovanje pri posodobitvah strateških usmeritev fakultete v prihodnjem obdobju. 
• Sodelovanje s Komisijo za študijske zadeve in vodji programov pri procesu samoevalvacije 

študijskih programov in pripravi morebitnih predlogov izboljšanja. 
• Obravnava anket o pedagoški dejavnosti fakultete in priprava predlogov morebitnih ukrepov 

za izboljšanje v sodelovanju s Študijsko komisijo, vodji programov in obema katedrama. 
• Spremljanje uspešnosti raziskovalne dejavnosti in priprava predlogov morebitnih ukrepov za 

izboljšanje v sodelovanju s Komisijo za raziskovalno dejavnost in habilitacije, vodji programov 
in obema katedrama. 

• Pregled delovanja tutorskega sistema v trenutnih razmerah epidemije in priprava predlogov v 
sodelovanju s Študentskim svetom pri oblikovanju predlogov za posodobitev sistema. 

• Sodelovanje pri notranji evalvaciji študijskih programov FKKT. 
• Sodelovanje pri postopku ponovne akreditacije UM. 

  
Strateške aktivnosti: 

• Sodelovanje z ostalimi komisijami senata fakulteta pri spremljanju aktivnosti za zagotavljanju 
kakovosti na fakulteti. 

• Sodelovanje z univerzitetno komisijo za ocenjevanje kakovosti in komisijami ostalih članic. 
• Seznanjanje sodelavcev fakultete in javnosti z rezultati spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

na fakulteti. 
• Spodbujanje uveljavljanja akademskih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti. 
• Spodbujanje sodelavcev fakultete za izpopolnjevanje na strokovnem in pedagoškem področju. 
• Sodelovanje pri predvidenem prehodu na elektronsko obliko letnih samoevalvacijskih poročil 

članic. 
• Spodbujanje vseh zaposlenih in študentov na fakulteti k prizadevanjem za dvig kulture 

kakovosti. 
Terminski plan sej: 
  

1. redna seja : sreda 23. 12. 2020    (UM 3. 12. 2020) 
2. redna seja : sreda 20. 1. 2021 
3. redna seja : sreda 24. 2. 2021    (UM 4. 2. 2021) 
4. redna seja : sreda 21. 4. 2021    (UM 8. 4. 2021) 
5. redna seja : sreda 9. 6. 2021    (UM 3. 6. 2021) 

         
Potrjevanje SEP na izredni seji v sredini marca. 
 
2. SKLEP: 
Komisija sprejme načrt dela in potrdi terminski plan sej. 
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Poročilo iz sej univerzitetne komisije: 
 
4. redna seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 18. junij 2020 
  

• Nagovor rektorja. 
• Predstavitev in potrditev SEP univerze za potrebe ponovne akreditacije UM. 
• Poročilo o izvedbi samoevalvacij članic - prehodu na elektronsko obliko letnih 

samoevalvacijskih poročil. 
• Poročila o notranjih programskih samoevalvacijah članic. 

  
1. korespondenčne seja Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 30. junij 2020 
  
Načrt izvedbe programskih evalvacij študijskih programov Univerze v Mariboru v letu 2021: 
 
5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: visokošolski študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija, 
6. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemijsko 
inženirstvo, 
7. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemija, 
8. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo, 
9. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: študijski program 2. stopnje Kemija, 
10. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: študijski program 3. stopnje Kemija in kemijsko inženirstvo 
  
5. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 8. oktober 2020  

• Pregled dela v preteklem letu in sprejem načrta za tekoče leto. 
• Terminski plan sej. 
• postopek ponovne akreditacije UM. Prvi obiski Aprila? 
• Poročila o Notranjih evalvacijah študijskih programov. Matevž R. izbran med evalvatorje 

študijskih programov Fakultete za energetiko. 
• Razvojna konferenca Strategija Univerze v Mariboru 2021 – 2030. 

  
6. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 3. december 2020  

• Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 
2019/2020. Manjše spremembe - največ poglavje 1.5. 

• Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru v letu 2021. 
• Poročila o notranjih programskih samoevalvacijah članic. 

 
AD 4 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2019/20 - razdelitev dela: 
 
Člani so pregledali posodobljen obrazec za samoevalvacijska poročila  članic. Glede na prejšnje leto ni večjih 
sprememb. Za poglavje 1.5 bodo podatki pripravljeni s strani univerze in na voljo v januarju preko skupne 
podatkovne baze, do katere ima dostop Sonja Roj. Razdelitev dela je med člane je podobna kot v preteklem 
letu. Za vsako podpoglavje je zadolžen  član komisije, ki poskrbi, da je poglavje v celoti izpolnjeno. Zadolžitve 
so vnesene v datoteki SEP FKKT 2019-2020 - delitev dela.pdf v mapi samoevalvacija\2019-20 v deljeni OneDrive 
mapi. 
 
4. SKLEP: 
Člani potrdijo razdelitev dela za pripravo samoevalvacijskega poročila. 
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Razno: 
Diskusije pod točko razno ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri. 
 
Maribor, 30. 12. 2020 
 

       Zapisal: Samo Korpar 


