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ZAPISNIK 
 

8. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UM, ki je bila dne 6. 7. 2021 ob 14.00 uri preko sistema MS Teams 

 
PRISOTNI: A. Goršek, M. Kristl , D. Levart, M. Homšak, M. Finšgar, D. Pečar, M. Roškarič, M. Žafran, S. 

Korpar 
ODSOTNI: - 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Obravnava Osnutka sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 
študentov na Univerzi v Mariboru 

2. Priprava samoevalvacijskega poročila - težave in priložnosti za izboljšanje 
3. Poročilo s sej KOK-UM 
4. Razno 
 
 
AD 1 
 
1. Obravnava Osnutka sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 
študentov na Univerzi v Mariboru: 
 
Predsednik komisije je predstavil predlagane spremembe pravilnika, ki med drugim predvidevajo možnost 
podajanja pripomb na rezultate ankete in komisijo, ki te pripombe obravnava in po potrebi predlaga 
spremembe pri izvedbi ankete. Čas javne objave se zaradi dodatnih postopkov zamakne v december. 
Natančneje so določena tudi poročila, ki jih prejmejo članice in upravičenci za prejem posamezne vrste 
poročila. Novost je tudi, da je dekan dolžan opraviti razgovor tudi z vsemi izvajalci, ki prejmejo negativno oceno 
pri posamezni učni enoti, in ne šele takrat, ko se ta pojavi dve leti zapored. 
 
1. SKLEP: 
Člani se seznanijo s predlaganimi spremembami pravilnika. 
 
 
AD 2 
 
2. Priprava samoevalvacijskega poročila - težave in priložnosti za izboljšanje: 
 
Komisija je pregledala nekatere težave, na katere je naletela med pripravo samoevalvacijskega poročila, in možnosti 
izboljšanja. Ker so podatki za raziskovalno uspešnost v poglavju 1 pridobljeni iz kazalnikov UM, bo potrebna nekoliko 
drugačna razdelitev zadolžitev glede priprave dela poročila o raziskovalni dejavnosti. Prav tako je smiselno, da se pri 
pridobivanju podatkov od raziskovalnih skupin uskladimo z Mojco Slemnik, ki zbira podobne podatke za letno poročilo, 
in s tem zmanjšamo obremenitve vodij teh skupin. Pri podatkih o vpisu bomo upoštevali tudi rezultate vpisa, ki je potekal 
v obravnavanem študijskem letu. Na napako v obrazcu pri legendi v tabeli 2.1.2 (»RD - redno delo, DD - dopolnilno delo, 
PD - pogodbeno delo« se zamenja z »DM - delovno mesto, IZV - izvolitev v naziv«) se opozorijo pripravljavci obrazca. 
 
2. SKLEP: 
Predlogi se upoštevajo pri pripravi naslednjega poročila. 
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AD 3 
 
3. Poročilo s sej KOK-UM: 
 
Predsednik komisije je Podal poročilo iz 8. in 9. seje univerzitetne komisije. Na 8. seji smo pregledali stanje 
priprave in oddaje samoevalvacijskih poročil. Vse članice so zaključile pripravo poročil. Podan je bil nov pristop 
k pregledovanju programskih samoevalvacij, kjer se bodo letno pregledovali le nekateri vzorčni primeri, vsi 
programi pa ob notranjih in zunanjih evalvacijah. Razprava je potekala tudi o poenotenju priprave akcijskih 
načrtov in natančnejši določitvi postopkov priprave. Predstavljeni so bili naslednji koraki pri postopku ponovne 
akreditacije univerze v Mariboru in predvideni termini obiskov evalvatorjev, ki bodo potekali preko 
namenskega programa Zoom. Predviden je pripravljalni sestanek za tiste, ki bodo sodelovali v pogovorih. Na 
9. seji so bile podane informacije o postopku ponovne akreditacije univerze, obravnavali smo analizo 
semoevalvacij članic univerze. Podani sta bili poročili delovne skupine za pripravo politike spremljanja 
rezultatov razvrščanja Univerze v Mariboru v mednarodnih lestvicah in prorektorice za kakovost, kadre in 
pravne zadeve Univerze v Mariboru. Na obeh sejah so bila podana tudi poročila o postopkih notranje evalvacije 
študijskih programov. Pričel se  bo postopek notranje evalvacije programov FKKT.  
 
3. SKLEP: 
Člani se seznanijo z obravnavanimi vsebinami iz sej univerzitetne komisije. 
 
AD 4 
 
Razno: 
Diskusije pod točko razno ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 14.50 uri. 
 
Maribor, 10. 7. 2021 
 

       Zapisal: Samo Korpar 


