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Povzetek načrta ukrepov za prihodnje obdobje na osnovi zadnjih 
samoevalvacijskih poročil študijskih programov FKKT UM 

(izvorni načrti ukrepov so v samoevalvacijskih poročilih posameznih študijskih programov) 

 
 
Vsi študijski programi prve in druge stopnje 

• Posodabljanje učnih načrtov  
• Izboljševanje učnih izidov v skladu z načeli Bloomove taksonomije 
• Posodabljanje študijskega gradiva 
• Posodabljanje pedagoške in raziskovalne opreme 
• Analiza odzivov nosilcev na anketo o kakovosti študija 
• Popestritev predavanj s praktičnimi primeri, poskusi, multimedijo; uporaba naprednih 

tehnologij v pedagoškem procesu  
• Zmanjšanje skupin pri laboratorijskih vajah 
 

Univerzitetna študijska programa Kemija in Kemijsko inženirstvo 
• Povečanje vpisnih mest na programu Kemija zaradi velikega interesa za študij  
• Zmanjšanje vpisnih mest na programu Kemijsko inženirstvo, ker ni več potrebe po tolikšnem 

številu mest, kot smo jih imeli, ko je bil le en univerzitetni študijski progam 
• Promocijske dejavnosti za čimveč dijakov iz srednjih šol in gimnazij s kvalitetnim predznanjem 
• Izboljšanje prehodnosti iz 1. v 2. letnik (dodatne ure vaj pri težjih predmetih, kot sta 

matematika, fizika, prilagoditve preverjanj znanj po potrebi, ponovitve opravljanja kolokvijev 
in izpitov, krepitev tutorskega sistema) 

• Ločitev predavanj po programih UNI in VS 
• Vključevanje študentov v projektno delo  
• Vpeljevanje tujih strokovnih izrazov  

 
Visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija 

• Ohranjanje oz. manjše povišanje vpisnih mest  
• Izboljšanje prehodnosti iz 1. v 2. letnik (dodatne ure vaj pri težjih predmetih, kot sta 

matematika, fizika, prilagoditve preverjanj znanj po potrebi, ponovitve opravljanja kolokvijev 
in izpitov, krepitev tutorskega sistema) 

• Ločitev predavanj po programih UNI in VS 
• Vpeljevanje tujih strokovnih izrazov  
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Magistrska študijska programa Kemija in Kemijsko inženirstvo 
• Povečanje vpisnih mest zaradi velikega interesa za študij na obeh programih 
• Uporaba strokovne literature v tujem jeziku 
• Spodbujanje aktualnih vsebin v projektnem in seminarskem delu študentov 

 
Doktorski študijski program Kemija in kemijsko inženirstvo 

• Povečanje vpisnih mest  
• Redno preverjanje učnih načrtov  
• Preverjanje referenc nosilcev učnih enot za izpolnjevanje pogojev 
• Motiviranje magistrskih študentov in zaposlenih mladih v industriji ter na inštitutih za doktorski 

študij 
• Nova raziskovalna oprema 

 
 


