UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
3. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 30. januarja, 2014 v terminalski učilnici FKKT s pričetkom
ob 10.00
Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila
Levart, Matej Ravber-podiplomski študent, prof.dr. Uroš Potočnik, prof.dr. Samo
Korpar, doc.dr. Darja Pečar
Odsotni člani komisije: /
Dnevni red:
1. Splošne ugotovitve glede priprave Poročila o kvaliteti FKKT 2012/2013
2. Predlogi za izboljšano delovanje KOK FKKT
3. Razno

Ad.1
Predsednica KOK FKKT je prisotne seznanila s splošnimi ugotovitvami, ki so
nastale ob pripravi poročila. Poročilo je bilo oddano do predpisanega roka,
obravnavali in sprejeli so ga Študentski svet, Akademski zbor in Senat FKKT.
Ugotavlja se kvalitetna in kvantitetna izboljšava poročila, dodani so mnogi
podatki in komentarji, ki prejšnja leta niso bili vključeni. Prav tako so bila
dosledno upoštevana vsa priporočila Službe za razvoj kvalitete na UM iz maja
2013. V prihodnje se pričakuje večja doslednost članov KOK FKKT glede rokov
za oddajo podatkov.
SKLEPA NI.

Ad. 2
Izpostavijo se naslednje zadeve v zvezi z delovanjem KOK FKKT:
 Povezovanje s komisijami za kvaliteto drugih članic UM. Obvezno se
izvede povezovanje s komisijami za ocenjevanje kvalitete drugih članic
UM. Za začetek na eno od naših naslednjih sej povabimo predsednika
KOK FERI, ki velja za najbolje organizirano in zgledno komisijo.















Uvedba anonimnega poštnega predalčka za študente. Preverimo
možnosti uvedbe anonimnega poštnega predalčka, ki bi vsakemu
profesorju omogočal komunikacijo s študenti. Tako bi študentje lahko
dajali pohvale in kritike izvajalcu predmeta direktno, brez bojazni pred
morebitnimi ukrepi. Predalček bi morali imeti vsi udeleženci pedagoškega
procesa.
Dopolnjen vprašalnik za spremljanje zaposljivosti diplomantov. Doslej smo
našim diplomantom ob zaključku študija dajali anketno pristopni vprašalnik
o včlanitvi v Alumni klub in prvi zaposlitvi. Odziv je bil zelo slab, zato je bilo
dejansko zaposljivost naših diplomantov težko slediti. Zaradi varstva
osebnih podatkov izpolnjevanje takšnega vprašalnika seveda ni obvezno.
V letošnjem študijskem letu bi poskušali z uvedbo novega vprašalnika, na
katerem bi tudi jasno navedli, da se bodo pridobljeni podatki uporabljali
samo v statistične namene.
Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih. Tudi v študijskem letu 2013/2014
nameravamo med zaposlene razdeliti vprašalnik o njihovem zadovoljstvu
na delovnem mestu. Na naslednji seji KOK FKKT bomo vprašalnik
preoblikovali, saj so nekatera vprašanja nesmiselna, odgovori pa nejasni.
Tudi statistična obdelava odgovorov bo morala biti razširjena. Številke
same zase ne povedo ničesar, potrebno jih bo temeljito razčleniti.
Predvsem je potrebno drugače pristopiti k analizi odgovorov na prva dva
sklopa vprašanj (delovna doba in izobrazba delavca).
Trajnostno obnašanje zaposlenih. Zaposlene bomo o odgovornem
ravnanju z odpadki in energijo večkrat letno opozarjali preko elektronske
pošte. Preverili bomo načine ločevanja odpadkov v laboratorijih,
predavalnicah in kabinetih (tajnik).
Podatek o številu sedežev v predavalnicah in kabinetih ter delovnih mest v
laboratorijih FKKT UM. V podpoglavje »Prostori« poročila o kvaliteti FKKT
UM smo prvič vključili seznam vseh prostorov na FKKT UM z ustreznimi
površinami. V poročilo 2013/2014 bomo smiselno dodali še podatke o
številu sedežev oz. delovnih mest.
Predstavitev tutorjev študentov in profesorjev na spletnih straneh FKKT
UM. Čeprav so študenti prvih letnikov ob sprejemu na fakulteto obveščeni
o tutorjih, na katere se lahko obrnejo ob zaznanih problemih, se še vedno
zaznava problem neobveščenosti. Imena tutorjev so objavljena tudi na
oglasni deski pred referatom FKKT UM, kar očitno ne zadošča. Zato bomo
na spletnih straneh FKKT UM osvežili rubriko »Tutorji«, ki ima zaenkrat le
naslov.
Sprememba preglednice za prehodnost študentov. Ugotavljamo, da je
preglednica, ki jo dobimo s strani UM glede prehodnosti študentov
zavajujoča, saj ne vsebuje podatka o tem, da se večina študentov 1.
stopnje po diplomi vpiše na 2. stopnjo. To pomeni, da ne koristijo
absolventskega staža. S takšnim prikazom podatkov se na FKKT UM
kaže nižja prehodnost, kot je v resnici. Zato bomo uvedli dodatno
preglednico, ki bo kazala realno stanje.



Nadomestne volitve članov Senata FKKT UM. KOK FKKT na naslednji seji
Senata sproži vprašanje nadomestnih volitev dveh članov zaradi
upokojitve. V 2. členu Splošnega akta o sestavi, volitvah, oblikovanju in
delovanju Senatov članic Univerze v Mariboru je zapisano, da Akademski zbori
volijo člane Senatov po znanstvenih disciplinah. Tako je za FKKT UM naštetih 11
disciplin. Trenutno nista pokriti področji fizikalne in analizne kemije.






Obveščanje vodstva FKKT UM o vsebini vseh sej KOK FKKT. Zapisnike
vseh sej KOK FKKT odslej pošiljamo v vednost dekanu in tajniku FKKT
UM.
Večja obveščenost zaposlenih o pomembnih zadevah na FKKT UM. Po
notranji institucionalni evalvaciji 2010, smo izvedli ukrepe za povečanje
obveščenosti delavcev o stanju in aktivnostih fakultete. Prav tako smo na
spletnih straneh FKKT UM omogočili dostop do vseh aktov, ki so
pomembni za delovanje fakultete oz. njenih zaposlenih. Kljub vsemu se še
vedno ugotavlja pomanjkanje nekaterih ključnih informacij. Tako npr.
večina visokošolskih delavcev in asistentov ni vedela za elektronske
indekse, ki so v letošnjem študijskem letu v uporabi za študente prvih
letnikov bolonjskih stopenj. Potrebno bo natančno definirati od kod in
komu naj se v bodoče pretakajo informacije.
Vključitev seznama industrijskih projektov v Poročilo o kvaliteti za
2013/2014. Na FKKT UM se izvaja več industrijskih projektov, za katere
niso sklenjenjene pogodbe o sodelovanju, ampak potekajo na osnovi
naročilnic. Ker le-ti pomenijo pomemben delež tržne dejavnosti, jih bomo
dodali v sekcijo »Znanstveno-raziskovalna dejavnost« prihodnjega
poročila.

SKLEP 2: Delovanje članov KOK FKKT mora biti usmerjeno v čimprejšnjo
realizacijo naštetih zadev pod ad.2

Ad. 3
Pod točko Razno ni bilo diskusije.
Seja je bila zaključena ob 11.30

V Mariboru, 31. januar, 2014

Zapisala: Andreja Goršek

