UM FKKT
Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT

ZAPISNIK
5. seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT,
ki je potekala v četrtek, 10. maja, 2012 v kabinetu D2-401 s pričetkom ob 13.00

Prisotni člani Komisije: prof.dr. Andreja Goršek, prof.dr. Uroš Potočnik, prof.dr.
Samo Korpar, doc.dr. Darja Pečar, doc.dr. Matjaž Kristl, Danila Levart, Nemanja
Aničić-študent, Matej Ravber-študent
Odsotni člani komisije: /
Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 4. seje KOK FKKT
2. Preverjanje poteka izvajanja diplomskih del 1. bolonjske stopnje
3. Razno

Ad.1
Senat FKKT je na svoji redni seji ponovno obravnaval problematiko združevanja
predmetov in ugotovitev je bila enaka predhodnim. Finančna sredstva nam ne
omogočajo kvalitetnega izvajanja pedagoškega dela. V dani situaciji, za katero
se bojimo, da bo v naslednjem študijskem letu še slabša, delamo po enakem
principu, kot sedaj. Študentom skušamo podati snov v sicer skrčeni obliki, a
izbiramo poglavja in dele poglavij, ki so bistvenega pomena za razumevanje
določenega predmeta. Tako je na študentu, da opravi malo več samostojenga
dela.
Izrednim študentom pojasnimo, da nas je v takšno situacijo potisnila vlada in da
je tam naslov, na katerega se je potrebno pritožiti.
SKLEP 1: KOK FKKT ugotavlja, da nam dana situacija ne omogoča veliko
prostostnih stopenj glede izboljšanja kvalitete pedagoškega dela.
Ad.2
Pridobili smo poročila mentorjev diplomantov na 1. bolonski stopnji in
ugotavljamo, da bodo po vsej verjetnosti vsi kandidati v predvidenem roku
diplomska dela zaključili. V septembru sta zanje predvidena 2 zagovora. Ker
pričakujemo zaključevanje diplom v zadnjem trenutku, se predlaga Referatu za
študentske zadeve, da se kandidati lahko vpišejo v 1. letnik 2. bolonjske stopnje

tudi brez uradnega zagovora. Do konca septembra pa morajo biti vsi zagovori
zaključeni. Zaradi vse večjih stroškov študija tudi za študente, predlagamo od
treh končnih izvodov diplome le enega v trdi vezavi, druga dva sta lahko vezana
v spiralo.
Vzpodbudna je ugotovitev, da neuradno že lahko napovemo, da bo 1. letnik 2.
bolonjske stopnje številčen in da je skupni sestanek mentorjev in študentov 3.
letnika 1. bolonske stopnje v decembru 2011 obrodil sadove. Prepričali smo vse
študente, da so se odpovedali absolventskemu stažu in bodo nadaljevali študij.
SKLEP 2: KOK FKKT se zavzema za enak sistem skupnih sestankov
mentorjev, nosilcev predmetov in študentov tudi v študijskem letu
2012/2013.
Ad.3
Pod točko Razno smo obravnavali potrebo po 6. seji KOK FKKT v juniju.
Dogovorili smo se, da se nekaj dni pred dogovorjenim terminom kontaktiramo.
Seja je bila zaključena ob 14.00.
V Mariboru,11. maja, 2012
Zapisala:
Andreja Goršek

