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ZAPISNIK 
 

11. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UM, ki je bila dne 3. 3. 2022 ob 9.00 uri preko sistema MS Teams 

 
PRISOTNI: A. Goršek, D. Pečar, D. Levart, M. Finšgar, M. Roškarič, M. Žafran, S. Korpar 
ODSOTNI: M. Kristl, M. Homšak 
 
Predlagan in soglasno sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled rezultatov študentskih anket 
2. Poročilo s seje univerzitetne komisije 
3. Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2020/21 - pregled stanja 
4. Razno 

 
AD 1 

 
Pregled rezultatov študentskih anket: 
 
Najprej je komisija pregledala spremembe Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve 
študentov. Izvedli smo primerjava z lanskim letom in  ugotovili, da je ocena FKKT stagnirala, med tem ko je 
poprečje UM zraslo. Nekatere ugotovitve: 

• FKKT(1,36, lani 1,37) na 15. mestu (lani 12.), nazaj za 3 mesta in ocena za -0,01 (+0,03 UM) 
• Ni negativno ocenjenih, dve oceni pod 0,5 
• 2 negativni oceni pri posamezni učni enoti, ena z zadostno stopnjo odziva - nista dve leti zapored 
• "večja odstopanja - obremenitve študentov" pri dveh predmetih, enem z zadostno stopnjo odziva - 

niso dve leti zapored! 
Ugotovili smo, da je bil izvajalec negativno ocenjenih učnih enot v tekočem letu že razbremenjen, tako da ne 
vidimo potrebe za dodatne ukrepe. 
  
Pregledali smo rezultate Ankete o zadovoljstvu s študijem in zaposlitvi in ugotovili, da so rezultati podobni kot 
kot v preteklem letu. Podobno kot prejšnja leta, zadovoljstvo narašča s stopnjo študija. Študentje relativno 
dobro ocenjujejo študij, zaznavajo pa slabše materialne pogoje in težavnost študija. 
 
1. SKLEP 
Člani se seznanijo z rezultati študentskih anket.  

 
Poročilo s seje univerzitetne komisije: 
 
Predsednik je podal poročilo o 12. redni seji Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, ki je bila 10. 
februarja 2022 
  

• Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 
V začetku januarja je UM prejela preliminarna poročila evalvatorjev in konec januarja podala svoje 
pripombe. O podaljšanju akreditacije bo svet NAKVISa odločal predvidoma v začetku poletja. 

• Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
Priprava poročila intenzivno poteka in mora biti zaključena do 31. marca, ko morajo biti potrjena 
poročila naložena na intranet. Pripravljeni so testni izpisi podatkov iz AIPS za nekatere tabele in grafe v 
poglavjih 1 in 3. V obrazec bodo vključeni naslednje leto. 
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• Notranje programske evalvacije študijskih programov članic. 
Predstavljeni so bili postopki notranjih evalvacij študijskih programov, ki so v teku. Med njimi je tudi 
FKKT, kjer so evalvatorji opravili obisk konec januarja, poročilo pa morajo pripraviti do 25. februarja. 
Sprejeti so bili tudi predlogi za skupini evalvatorjev na Pravni in Ekonomsko-poslovni fakulteti. V prvi 
skupine je bil predlagan tudi naš člam Matvež Roškarič. 

 
 
2. SKLEP 
Sklepa ni. 

 
AD 3 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2020/21 – pregled trenutnega stanja: 
 
Darja P. bo zaključila anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu in pripravila rezultate. Člani so poročali o stanju 
zbiranja podatkov in pripravi SEP v skladu z zadolžitvami. Predsednik je pozval člane naj pospešijo pripravo 
poročila in pošljejo svoje prispevke najpozneje do petka 18. 3. Zadolžitve so vnesene v datoteki SEP FKKT 2020-
2021-delitev dela.pdf v podmapi samoevalvacija\2020-21 deljene mape KOK na spletnem mestu OneDrive. 
  
 
3. SKLEP 
Člani nadaljujejo pripravo SEP in pošljejo svoje prispevke do 18. 3. 
 
AD 4 
 
Razno: 
Diskusije pod točko razno ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 10.20. 
 
Maribor, 5. 3. 2022 
 

       Zapisal: Samo Korpar 


