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ZAPISNIK 
 

6. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UM, ki je bila dne 10. 2. 2021 ob 14.00 uri preko sistema MS Teams 

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

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled rezultatov ankete o pedagoškem delu 
2. Poročilo iz seje univerzitetne komisije 
3. Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2019/20 - pregled trenutnega stanja 
4. Razno 
 
AD 1 

 
Pregled rezultatov ankete o pedagoškem delu: 
Komisija je pregleda rezultate Ankete o pedagoškem delu. Skupna ocena fakultete je 1,37, kar jo uvršča na 
12. mesto. Glede na lansko leto smo se  dvignili za 3 mesta in ocena je zrastla  za 0,08, kar je več, kot je dvig 
povprečja univerze 0,04. Ugotovimo lahko: 

• Ni negativno ocenjenih in le ena ocena pod 0,5; 
• 2 negativni oceni pri posamezni učni enoti, ki se ne ponavljata dve leti zapored! 
• "večja odstopanja - obremenitve študentov" pri 5 predmetih, ki niso dve leti zapored! 

Glede na rezultate komisija ugotavlja, da posebni ukrepi za izboljšanje stanja niso potrebni. 
 
1. SKLEP: 
Komisija se je seznanila z rezultati Ankete o pedagoškem delu. 
 
AD 2 
 
Poročilo iz seje univerzitetne komisije: 
 
6. redna seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 4. februar 2021 

• Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/2020. 
• Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. Postopek se nadaljuje po načrtu, pričakujemo 

prvi obisk v Aprilu - obiski bodo na daljavo. Drugi obisk v jeseni. NAKVIS imenoval skupino za 
evalvacijo. Urnik še sporočijo. 

• Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku.  
• Vzorčne evalvacije študijskih programov članic Univerze v Mariboru. 
• Poročilo o izvedenih izobraževanjih Izpopolni UM v letu 2020 za zaposlene na Univerzi v Mariboru. 
• V letu 2020 organizirano nekaj manj izobraževanj IzpopolniUM - na daljavo, a več udeležencev. 

1. SKLEP: 
Sklepa ni.  
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AD 3 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2019/20 – pregled trenutnega stanja: 
 
Darja P. je pripravila Anketo o zadovoljstvu zaposlenih, in sodelavce pozvala k izpolnjevanju konec decembra. 
Anketa še poteka in se bo zaključile do konca februarja. Kazalniki za izobraževalno dejavnost so pripravljeni s 
strani Univerze, kazalniki za poglavje 1.5 pa so še v pripravi. Člani nadaljuje s pripravo podpoglavij za katera so 
zadolženi.  Zadolžitve so vnesene v datoteki SEP FKKT 2019-2020-delitev dela.pdf v podmapi 
samoevalvacija\2019-20 deljene mape KOK na spletnem mestu OneDrive. 
 
3. SKLEP: 
Člani nadaljujejo s pripravo poročila. 
 
AD 4 
 
Razno: 
Diskusije pod točko razno ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 14.45 uri. 
 
Maribor, 20. 2. 2021 
 

       Zapisal: Samo Korpar 


