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ZAPISNIK 
 

9. redne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UM, ki je bila dne 22. 12. 2021 ob 13.00 uri preko sistema MS Teams 

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

DNEVNI RED: 
 

1. Pregled dela v preteklem letu 
2. Načrt dela komisije v tekočem letu in terminski plan sej 
3. Poročilo iz sej univerzitetne komisije 
4. Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2020/21 - razdelitev dela 
5. Razno 
 
AD 1 

 
Pregled dela v preteklem letu: 
 
Predsednik je predstavil kratek pregled dela komisije v preteklem študijskem letu: 
V preteklem študijskem letu se je komisija sestala na 4 rednih sejah (23. 12. 2020, 10. 2., 2. 3. in 5. 6. 2020) ter 
eni izredni seji (29. 3.). na kateri smo obravnavali in potrdili Samoevalvacijsko poročilo.  
Na prvi seji je komisija pregledala delovanje komisije v preteklem študijskem letu in sprejela načrt dela za 
tekoče leto. Načrt je zajemal spremljanje dejavnosti fakultete na različnih področjih, ki vplivajo na kakovost 
delovanja, sodelovanje z ostalimi organi fakultete in  Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze ter, kot glavno 
dejavnost, pripravo samoevalvacijskega poročila fakulteta za študijsko leto 2019/20. Sprejeli smo tudi 
terminski načrt sej, ki je bil usklajen s terminskim plano sej univerzitetne komisije in načrtom izvedbe 
samoevalvacije fakultete. Pregledali smo posodobljen obrazec za samoevalvacijska poročila članic. Glede na 
preteklo leto ni bilo večjih sprememb, razen v poglavju 1.5, kjer so podatki pripravljeni s strani univerze preko 
skupne podatkovne baze za raziskovalno dejavnost. Delo smo si razdelili podobno kot v preteklem letu tako, 
da smo vsakemu podpoglavju poročila dodelili odgovornega člana komisije. Potrdili smo tudi izvedbo ankete 
preko spletnega anketnega sistema 1KA. 
Drugo sejo smo posvetili predvsem pripravi na samoevalvacijskega poročila. Opravili smo razpravo o rezultatih 
Ankete o pedagoškem delu in obremenitvah študentov. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da se je skupna 
uvrstitev fakultete na lestvici članic v preteklem letu nekoliko izboljšala, negativno ocenjenih izvajalcev ni bilo, 
prav tako ni bilo ponavljajočih se negativnih ocen posameznih učnih enot in večjih odstopanj pri obremenitvah 
študentov. Glede na rezultate smo ocenili, da posebni ukrepi za izboljšanje stanja niso potrebni. Opravili smo 
preglede trenutnega stanja pri pripravi samoevalvacijskega poročila. Darja P. je pripravila anketo in sodelavce 
pozvala k izpolnjevanju ob koncu leta 2020. 
Tretja seja je bila v času intenzivne priprave samoevalvacijkega poročila in na njej smo pregledali material, ki 
smo ga do takrat zbrali in pripravili načrt za dokončanje poročila. Anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu 
se je zaključila in obravnavali smo njene rezultate. 
Konec marca smo se zbrali na izredni seji komisije, kjer smo obravnavali in potrdili Samoevalvacijsko poročilo 
fakultete za leto 2019/2020. Sledila je tudi predstavitev in obravnava poročila na seji Akademskega zbora, kjer 
je bilo poročilo potrjeno. V začetku aprila sta poročilo potrdila tudi Senat in Študentski svet fakultete. 
Sodelovali smo pri pripravi dokumenta o strateških ciljih fakultete za obdobje 2021-2030. Cilji so pripravljeni 
na osnovi strateških usmeritev Univerze v Mariboru in so z njimi usklajeni, dodane so specifični cilji, ki sledijo 
vizije fakultete. 
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Zadnjič smo se sestali v začetku julija in obravnavali Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju 
pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru, kjer so določene tudi nekatere naloge za  
komisijo. Pregledali smo še nekatere težave, na katere smo naleteli med pripravo samoevalvacijskega poročila, 
in razpravljali o možnostih za izboljšanje postopka priprave. 
 
1. SKLEP: 
Komisija se seznani s pregledom dela opravljenega v preteklem letu. 
 
AD 2 
 
Načrt dela komisije v tekočem letu in terminski plan sej: 
 
Tekoče dejavnosti 2021/22: 

• Priprava Samoevalvacijskega poročila fakultete za leto 2020/21 v sodelovanju z ostalimi organi 
fakultete in strokovnimi službami. 

• Priprava predlogov univerzitetni komisiji za izboljšanje poročila in postopka njegove priprave. 
• Priprava in izvedba Ankete o zadovoljstvu na delovnem mestu. 
• Obravnava Samoevalvacijskega poročila na Akademskem zboru fakultete v sodelovanju z vodstvom 

zbora. 
• Sodelovanje s Komisijo za študijske zadeve in vodji programov pri procesu notranje programske 

evalvacije študijskih programov. 
• Sodelovanje s Komisijo za študijske zadeve in vodji programov pri procesu samoevalvacije študijskih 

programov in pripravi morebitnih predlogov izboljšanja. 
• Obravnava anket o pedagoški dejavnosti fakultete in priprava predlogov morebitnih ukrepov za 

izboljšanje v sodelovanju s Študijsko komisijo, vodji programov in obema katedrama. 
• Spremljanje uspešnosti raziskovalne dejavnosti in priprava predlogov morebitnih ukrepov za 

izboljšanje v sodelovanju s Komisijo za raziskovalno dejavnost in habilitacije, vodji laboratorijev in 
obema katedrama. 

• Spremljanje delovanja tutorskega sistema in priprava predlogov za morebitno posodobitev sistema v 
sodelovanju s Študentskim svetom. 

• Spremljanje in, po potrebi, sodelovanje pri zaključku postopka ponovne akreditacije UM. 
  

Strateške aktivnosti: 
• Sodelovanje z ostalimi komisijami senata fakulteta pri spremljanju aktivnosti za zagotavljanju 

kakovosti na fakulteti. 
• Sodelovanje z univerzitetno komisijo za ocenjevanje kakovosti in komisijami ostalih članic. 
• Seznanjanje sodelavcev fakultete in javnosti z rezultati spremljanja in zagotavljanja kakovosti na 

fakulteti. 
• Spodbujanje uveljavljanja akademskih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti. 
• Spodbujanje sodelavcev fakultete za izpopolnjevanje na strokovnem in pedagoškem področju. 
• Sodelovanje pri predvidenem prehodu na elektronsko obliko letnih samoevalvacijskih poročil članic. 
• Spodbujanje vseh zaposlenih in študentov na fakulteti k prizadevanjem za dvig kulture kakovosti. 

  
Terminski načrt sej: 
  

8. redna seja: sreda 22. 12. 2021    (UM 9. 12. 2021) 
9. redna seja: sreda 19. 1. 2022 
10. redna seja: sreda 23. 2. 2022    (UM 10. 2. 2022) 
11. redna seja: sreda 20. 4. 2022    (UM 7. 4. 2022) 
12. redna seja: sreda 29. 6. 2022      (UM 16. 6. 2022) 

  
Potrjevanje SEP na izredni seji v drugi polovici marca. 
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2. SKLEP: 
Komisija sprejme načrt dela in potrdi terminski načrt sej. 
 
AD 3 
 
Poročilo iz sej univerzitetne komisije: 
 
10. redna seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 18. junij 2020 
  
Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 

• Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2020/2021 
Mag. Miha Pauko je predstavil izčrpno Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v 
študijskem letu 2020/2021, v katerem je obširno opisal vse dejavnosti Komisije na njenih rednih sejah v 
preteklem študijskem letu, sodelovanje njenih članov z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu (NAKVIS) ter sodelovanje članov Komisije na strokovnih srečanjih. 

• Načrt dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2021/2022 
Strokovni sodelavec Komisije je predstavil Načrt dela Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v 
študijskem letu 2021/2022, ki opredeljuje kratkoročne aktivnosti, aktivnosti v tekočem študijskem letu ter 
strateški načrt aktivnosti Komisije. 

• Terminski načrt sej Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze v študijskem letu 2021/2022 
Komisija je potrdila terminski načrt sej. 

• Predlogi članic Univerze v Mariboru za spremembe obrazca za letno samoevalvacijsko poročilo 
Potekala je obravnava predlogov članic in nekateri bodo uporabljeni pri izdelavi posodobljenega obrazca za 
samoevalvacijo članic. 

• Notranje programske evalvacije študijskih programov: 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
(Sestavljena je bila skupina evalvatorjev, ki jo skupina predlaga Senatu UM) in Fakultete za zdravstvene vede 

• Informacije o dejavnosti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
Prof. dr. Marjan Mernik, sicer član Sveta NAKVIS, je poročal o trenutnih aktivnostih agencije. Na zadnji redni 
seji 30. septembra 2021 so najprej potrdili spremembe Minimalnih standardov za izvolitev v naziv. Predstavil 
je ključne spremembe omenjenega predpisa, visokošolski zavodi pa imajo do konca leta 2023 čas, da svoje 
obstoječe pravilnike spremenijo skladno s predpisom agencije. 

• Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
  
11. redna seje Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze, 3. december 2020 
  

• Dopolnitev sestave Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze. 
• Postopek ponovne akreditacije Univerze v Mariboru. 

Univerza je uspešno opravila tudi drugo fazo evalvacije NAKVIS. NAKVIS bo do 19. decembra 2021 
posredovala UM 7 evalvacijskih poročil: eno za univerzo kot celoto ter 6 poročil za evalvirane študijske 
programe izbranih fakultet. Nato bo imela UM 30 dni časa, da k navedenim poročilom posreduje morebitne 
pripombe. Svet nacionalne agencije bo o podaljšanju akreditacije UM odločal predvidoma na eni izmed 
spomladanskih sej v letu 2022, ko je pričakovati, da bo podaljšal akreditacijo za kar najdaljše možno obdobje. 

• Strategija internacionalizacije Univerze v Mariboru 2021–2030. 
Mladen Kraljić, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje UM, je predstavil izhodišča za nastanek Strategije 
internacionalizacije Univerze v Mariboru 2021–2030, ki jo je sprejel Senat UM na svoji 25. redni seji 23. 
novembra 2021. Glavne usmeritve: krepitev mednarodne prepoznavnosti UM, razvoj različnih oblik 
izobraževanja v tujem jeziku, aktivno sooblikovanje evropskega in svetovnega visokošolskega in 
raziskovalnega prostora, spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov, internacionalizacija 
doma ter poenotenje storitev UM za domače in tuje študente ter zaposlene skladno z evropskimi načeli in 
standardi. 
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• Izvedba samoevalvacije članic in drugih članic Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/2021. 
• Notranje programske evalvacije študijskih programov Univerze v Mariboru v teku 

V Oddelku za izobraževanje in študij UM so pregledali zahtevano dokumentacijo v postopku notranje 
programske evalvacije študijskih programov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in ocenili, da je 
ustrezna. Evalvacijska komisija je medtem opravila pripravljalni sestanek, notranja programska evalvacija pa 
bo potekala konec januarja 2022. 

• Poročilo o delu prorektorice za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru. 
 
AD 4 
 
Priprava samoevalvacijskega poročila za leto 2020/21 - razdelitev dela: 
 
Člani so pregledali posodobljen obrazec za samoevalvacijska poročila  članic. Spremembe v letošnjem 
obrazcu: 
Prvi del sprememb je pri točki 1.3.1 Osnovne informacije o organiziranosti, kjer so predizpolnjene tabele za 
organizacijske enote, ločeno za pedagoško delo (1.3.1.1), znanstvenoraziskovalno delo (1.3.1.2) ter strokovne 
službe (1.3.1.3). Dopolnitve so nastale s preverbo iz Kadrovsko-informacijskega sistema UM, pri vsaki izmed 
tabel pa je definirano, od kot so bili prikazani podatki pridobljeni oziroma izvoženi (v primeru, da bi na 
fakultetah podatke sami iskali). 
Drugi del sprememb se nanaša na poglavje 2. Kadri. Pri tem so uporabili enoto FTE in ne števila zaposlenih po 
vseh pedagoških delovnih mestih ter dodali še ustrezne grafe. Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter znanstvenih delavcev (dodani so: tabela 2.1.1.1 FTE visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev, graf 2.1.1.1.2 Visokošolski učitelji in sodelavci, tabela 2.1.1.2 FTE raziskovalcev, graf 2.1.1.2.2 
Raziskovalci, tabela 2.5.1 Število izvedenih postopkov izvolitev v pedagoške nazive, tabela 2.5.2 Število 
izvedenih postopkov izvolitev v raziskovalne nazive, tabela 2.6.1 FTE podpornih služb ter graf 2.6.1.1 Podporne 
službe). Glede na lanskoletni obrazec samoevalvacijskega poročila je umaknjena tabela 2.7.1 Realizacija 
napredovanj v plačilnih razredih. 
Samodejni zajem podatkov iz Kadrovsko-informacijskega sistema UM bo izveden 31. decembra 2021, tako da 
bodo predizpolnjeni obrazci samoevalvacijskih poročil za fakultete UM na intranetu naloženi do 10. januarja 
2022. 
V obrazcu samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2021/2022 bodo vključeni še dodatni predizpolnjeni 
podatki iz drugih baz, konkretno iz AIPS ter podatki s finančnega področja, grafi pa bodo digitalizirani, kasneje 
pa tudi podatki o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Dotlej bodo morali omenjene podatke na fakultetah še 
pridobiti sami. 
Razdelitev dela med člane je podobna kot v preteklem letu. Za vsako podpoglavje je zadolžen član komisije, ki 
poskrbi, da je poglavje v celoti izpolnjeno. Zadolžitve so vnesene v datoteki SEP FKKT 2020-2021 - delitev 
dela.pdf v mapi samoevalvacija\2020-21 v deljeni OneDrive mapi. 
 
 
4. SKLEP: 
Člani potrdijo razdelitev dela za pripravo samoevalvacijskega poročila. 
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Razno: 
Diskusije pod točko razno ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 13.55. 
 
Maribor, 24. 12. 2021 
 

       Zapisal: Samo Korpar 


