UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
4. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 23. aprila, 2013 v predavalnici A 105 s pričetkom ob
13.uri
Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila
Levart, Matej Ravber-podiplomski študent
Odsotni člani komisije: prof.dr. Uroš Potočnik, prof.dr. Samo Korpar, doc.dr.
Darja Pečar, Nemanja Aničić - študent

Dnevni red:
1. Pregled odgovora Službe za razvoj kakovosti UM na dopis KOK FKKT v
zvezi s Poročilom o kakovosti FKKT.
2. Priprava Izvedbenega plana načrta aktivnosti KOK FKKT za 2012/2013.
3. Priprava na obisk na obisk evalvatorjev.
4. Razno.

Ad.1
Dne 10. aprila, 2013 je KOK FKKT na Službo za razvoj kakovosti naslovila dopis
s prošnjo po podrobni obrazložitvi ocene za Poročilo o kakovosti FKKT
2011/2012 , ki kljub mnogim dopolnitvam še vedno ni doseglo najvišjega nivoja.
Odgovor s strani UM smo prejeli 21. maja, 2013. Služba ugotavlja, da je FKKT v
zadnjih letih bistveno izboljšala kakovost celotnega samoevalvacijskega poročila,
ki je bilo nazadnje ocenjeno z oceno zelo dobro. K temu so zagotovo pripomogle
tudi priložnosti za izboljšanje, zapisane v Poročilu o notranji institucionalni
evalvaciji, ki je nastalo na podlagi le-te konec leta 2010.
Kljub vsemu pa je bilo še vedno ugotovljenih nekaj pomajkljivosti:
 pri točki 1.3 bi preglednica 1-2 lahko obsegala še dodatne stolpce z
navedbo nosilcev, trajanja, vrednosti ipd. (projekti so nato sicer navedeni v
točki 2.5.3, a brez navedenih podatkov),
 v poglavju 1 ni točke »ocena stanja in usmeritve«,





pri točki 2.3 bi lahko poimensko predstavili sestave organov FKKT in
njihovih komisij,
poglavje 3 vsebuje veliko slik in zelo malo besedila,
poglavje 5 vsebuje zelo skop opis prostorov in opreme, v primeru FKKT še
posebej laboratorijske opreme.

SKLEP 1: Člani KOK FKKT so se seznanili z vsebino dopisa in se obvezali,
da v Poročilu o kakovosti FKKT 2012/2013 vse pripombe dosledno
upoštevajo.

Ad. 2
S strani vodstva FKKT je bilo Komisiji za oceno kakovosti FKKT predlagano, da
se Načrt dela KOK FKKT za leto 2012/2013 dopolni s konkretnimi imeni
zadolženih in z natančnimi termini za izvedbo določenih aktivnosti. KOK FKKT je
predlog upoštevala in posamezne aktivnosti podrobno preučila. Glede na
specifično področje delovanja smo izbrali ustrezne sodelavce in predvidene
termine za izvedbo teh aktivnosti. V naslednjih dneh bodo vsi predlagani
sodelavci o tem obveščeni. Po njihovi uradni potrditvi, da se z dodeljenimi
nalogami strinjajo, se bo KOK ponovno sestala in potrdila Izvedbeni plan za
Načrt dela KOK FKKT 2012/2013.
SKLEP 2: KOK FKKT pripravi Izvedbeni plan za Načrt dela KOK FKKT
2012/2013. Po pregledu dokumenta s strani dekana in udeleženih
sodelavcev, ga KOK FKKT na naslednji izredni seji potrdi. Objavi se na
spletnih straneh FKKT.

Ad. 3
Člani KOK FKKT so pred prihajajočo reakreditacijo UM preverili doslednost pri
delovanju komisije. Tematiko te točke dnevnega reda smo razdelili na sledeče
sklope:
 sestava KOK FKKT,
 seje KOK FKKT,
 aktualni akti za delovanje KOK,
 spletne strani.
Ugotovljeno je bilo, da je sestava KOK FKKT v skladu s Pravilnikom o postopku
samoevalvacije in evalvacije UM tako glede na število članov, kakor tudi glede na
njihova področja delovanja.
Seje KOK FKKT običajno potekajo po terminskem planu, z izjemo letošnjega
študijskega leta, ko se z datumi prilagajamo zdravstvenemu stanju predsednice
komisije.
Člani KOK FKKT delajo v skladu z glavnimi dokumenti, ki obravnavajo
visokošolske zavode (Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Mariboru,

Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih
zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela in Pravilnik o postopku samoevalvacije in evalvacije univerze in
njenih članic ter o sestavi in številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti
univerze.
Vse informacije v zvezi z delovanjem KOK FKKT se nahajajo na spletnih straneh
FKKT in so sproti posodobljene.
SKLEP 3: Člani KOK FKKT so ugotovili, da je njihovo delovanje dosledno
in da pokriva vsa področja, navedena v Pravilniku o postopku
samoevalvacije in evalvacije Univerze in njenih članic ter o sestavi in
številu članov Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze.
Ad. 4
Pod točko Razno smo določili predstavnika KOK FKKT v času, ko bo potekala
mednarodna akreditacija UM.
SKLEP 4: Člani KOK FKKT smo sprejeli sklep, da bo v času evalvacije
Komisijo za ocenjevanje kakovosti FKKT zaradi odsotnosti predsednice
prof. Andreje Goršek predstavljal podpredsednik doc. Matjaž Kristl.

Seja je bila zaključena ob 14.00

V Mariboru, 25. maja, 2013

Zapisala: Andreja Goršek

