Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT UM

ZAPISNIK
1. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 12. novembra, 2015 v dekanatu FKKT s pričetkom ob 13.
uri.
Prisotni člani komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Matjaž Kristl, Danila Levart, doc.dr. Darja Pečar, Kermc Domen - študent
Odsotni člani komisije: /

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predlog razširitve KOK FKKT
Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015
Pedagoška anketa - analiza
Vprašalnik za zaposlene
Primerjava meril NAKVIS in EFQM
Terminski plan sej KOK FKKT za 2015/2016
Razno (Dora Poglej, razbijanje inventarja in zaračunavanje)

Ad.1
17. oktobra 2015 je bila s strani Senata FKKT imenovana in potrjena Komisija za
ocenjevanje kakovosti za obdobje 4 let. Imenovanih je bilo 6 članov komisije.
Zaradi povečanega obsega dela v zvezi s samoevalvacijskimi postopki za
študijsko leto 2015/2016 se je že na začetku mandata komisije pokazala potreba
po še enem članu iz vrst zaposlenih na FKKT. Predsednica KOK FKKT je za to
mesto predlagala doc.dr. Matjaža Finšgarja. O predlogu se je glasovalo.
SKLEP 1
Na osnovi rezultatov glasovanja (soglasna podpora predloga) se Senatu
FKKT predlaga, da razširi sestavo KOK FKKT z novim članom doc.dr.
Matjažem Finšgarjem za obdobje 4 let (17.10.2015-16.10.2019).

Ad.2
Na osnovi najnovejših navodil za pripravo samoevalvacijskega poročila za
študijsko leto 2014/2015 smo člani KOK FKKT razdelili delo po področjih
delovanja fakultete. Pri tem smo se skušali držati enakih zadolžitev, kot smo jih
imeli pretekla leta. Posamezna področja bodo (ob pomoči še nekaterih drugih
sodelavcev FKKT) analizirali kot sledi:
 Vpetost v okolje, Materialni pogoji in Zagotavljanje kakovosti: Andreja
Goršek
 Študijska dejavnost: Samo Korpar in Danila Levart
 Študijski programi: Matjaž Finšgar
 Znanstveno raziskovalna dejavnost: Matjaž Kristl
 Kadri: Darja Pečar
 Študenti: Domen Kermc
Samoevalvacijsko poročilo mora po novem vsebovati še nekaj dodatnih analiz, za
katere smo prav tako določili odgovorne osebe:
 Vključitev tujih profesorjev, raziskovalcev in študentov v izvedbo
samoevalvacijskega poročila. Odločili smo se, da zaenkrat povabimo nekaj
tujih predavateljev (ki so pri nas pogodbeno zaposleni), da izpolnijo
vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih. Odgovorna Andreja Goršek.
 Primerjava izbranih kazalnikov s podatki tujih univerz, ki so dostopni v
mednarodnih sistemih razvrščanja in ocenjevanja univerz (U-Multirank,
TIMES...). Odgovoren Samo Korpar.
 Analiza področij delovanja visokošolskega zavoda, povezano s
posameznim študijskim programom. Odgovorna Andreja Goršek.
 Podrobnejša analiza akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za
2013/2014. Odgovorna Andreja Goršek.
 Analiza uresničevanja priporočil Nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu ob ponovnih akreditacijah študijskih programov.
Odgovoren Matjaž Finšgar.
 Analiza uresničevanja dokumenta NAČRT izboljšav delovanja Univerze v
Mariboru do leta 2020. Odgovorna Zdravko Kravanja in Peter Krajnc.
 Poročilo o sledenju stateških ciljev fakultete. Odgovorna Andreja Goršek
in dekan Zdravko Kravanja.
 Pregled uspešnosti raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS. Odgovoren Matjaž Kristl.
SKLEP 2:
Člani KOK FKKT pričnejo s konkretnimi pripravami na samoevalvacijo. O
prvi fazi pridobivanja podatkov se bo poročalo 26. novembra na 1. izredni
seji KOK FKKT.

Ad.3
Na osnovi Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov
na Univerzi v Mariboru je bila tudi za preteklo študijsko leto izvedena pedagoška
anketa. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je dobila individualne rezultate
anket in splošno poročilo fakultete. Povprečna skupna ocena fakultete je 1,26,
povprečna skupna ocena UM pa je 1,27. Smo torej tik pod povprečjem.
Imenovanih je bilo tudi 10 % najvišje in 10 % najnižje ocenjenih izvajalcev
fakultete. Glede na 12. člen zgornjega Pravilnika morajo o rezultatih ankete
razpravljati posamezne Katedre, Komisija za ocenjevanje kakovosti članice in
Komisija za študijske zadeve, pri čemer je potrebno izpostaviti zglede dobre
prakse pri najvišje ocenjenih učiteljih oz. sodelavcih. Ukrepe za izboljšanje pripravi
komisija za študijske zadeve in o njih poroča na Senatu. Dekan ob prisotnosti
predstavnika Študentskega sveta opravi razgovore z najmanj 10 % najnižje
ocenjenih izvajalcev glede na skupno oceno pedagoškega dela z doseženo
zadostno stopnjo odziva v preteklem študijskem letu in z vsemi negativno
ocenjenimi izvajalci ter sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja.
SKLEP 3:
Komisija za ocenjevanje kakovosti na FKKT poskrbi, da bodo izvedene vse
potrebne aktivnosti v zvezi z analizo pedagoških anket. Poročilo o sprejetih
ukrepih bo sestavni del samoevalvacijskega poročila za 2014/2015. KOK
FKKT preveri izvajanje ukrepov, ki so bili sprejeti pri analizi pedagoških
anket za študijsko leto 2013/2014.

Ad.4
Člani KOK FKKT obravnavajo smiselnost izvajanja vsakoletne ankete o
zadovoljstvu zaposlenih na FKKT. Izredno nizka udeležba zaposlenih pri
izpolnjevanju vprašalnikov je lahko znak njihovega nezadovoljstva ali zadovoljstva
s stanjem na fakulteti. Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu
je sicer del samoevalvacijskega poročila in zaželeno je, da jo izvedemo.
SKLEP 4:
V samoevalvacijsko poročilo FKKT UM za študijsko leto 2014/2015 vključimo
tudi raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih. Vprašalnik se med zaposlene
razdeli na začetku decembra.

Ad.5
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ima svoj Poslovnik kakovosti in v njem
definirane svoje naloge. Ena od ključnih nalog komisije je izvajanje letnih
samoevalvacij univerze in članic, ki skrbijo za posodabljanje in dopolnjevanje

enotnih samoevalvacijskih meril za izvedbo letnih samoevalvacij po merilih
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
(NAKVIS). Nekateri visokošolski zavodi so s ciljem povečanja kakovosti, poleg
obstoječega, začeli z uvajanjem Modela odličnosti po »The European Foundation
for Quality Management« (EFQM). Ta model predvideva, da bo zavod spoštoval
in upošteval 10 načel UN Global Compact, ki obravnavajo predvsem človekove
pravice. Upošteva tudi, da je izboljšanje procesa kot vodilo kvalitete odvisno od
aktivacije nadarjenosti zaposlenih kar rezultira v boljšem delovanju. Obstaja še
veliko razlik med modeloma, a glavna je, da se EFQM model veliko bolj posveča
medsebojnim odnosom, pogojem dela in sodelovanja, načinom vpliva zaposlenih,
inovacijskim postopkom...To je tudi glavni razlog, čemu v Sloveniji izvajanje tega
modela še ni v polnem teku.
SKLEP 5: KOK FKKT se seznani z evropsko uveljavljenim modelom
odličnosti EFQM.
Ad.6
Redne seje KOK FKKT bodo potekale 1 x mesečno in sicer teden dni pred sejami
Senata FKKT. Izredne seje bomo sklicevali po potrebi.
 10. december, 2015,
 18. februar, 2016,
 17. marec, 2016,
 14. april, 2016,
 19. maj, 2016,
 16. junij, 2016.
SKLEP 6: Sklepa ni.

Ad.7
Pod točko Razno smo obravnavali tri zadeve:
 primer naše bivše študentke Doroteje Klobasa, ki na FKKT ni diplomirala.
V medijih se po skoraj 10 letih pojavlja kot Dora Poglej Valder, pri čemer
uporablja naziv univ.dipl.ing. kem.teh.
 problematiko poškodb dražje raziskovalne opreme in inventarja, ki jo
povzročajo študenti med izvajanjem raziskovalnega dela.
 možnost ločevanja odpadkov na FKKT
SKLEP 7:
Za Dorotejo Klobasa preverimo, ali je diplomo pridobila na kakšni drugi
fakulteti. Odgovorna Darja Pečar.

Na Senat FKKT naslovimo vprašanje glede možnosti zaračunavanja škode,
ki jo med izvajanjem raziskovalnega dela povzročajo študenti in glede
možnosti ločevanja odpadkov.

Seja je bila zaključena ob 14.30.

V Mariboru, 12. november, 2015

Zapisala: Andreja Goršek

