KOMISIJA ZA KAKOVOST
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU
ZAPISNIK
7. seje Komisije za kakovost Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je potekala 10. januarja 2013 na Fakulteti za naravoslovje in
matematiko s pričetkom ob 10.00 uri.
Prisotni člani Komisije: asist. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Nina Šajna, izr.prof. dr.
Dominik Benkovič, Ljudmila Tertinek, Martin Vogrin (prodekan študent), Tadej
Emeršič (član študent)
Odsotni člani Komisije: prof. dr. Matjaž Perc
Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih je 6 članov Komisije za kakovost FNM) je
predsednica predlagala sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje KOK FNM
2. Pregled samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2011/2012 in
pobude za morebitne spremembe besedila
3. Pobude za oblikovanje predlogov ukrepov vodstvu fakultete za izboljšanje
kakovosti
4. Potrditev samoevalvacijskega poročila
5. Razno
Predsednica komisije dr. Mateja Ploj Virtič je predstavila predlog dnevnega reda,
s katerim so se člani komisije strinjali in ga soglasno sprejeli.
SKLEP 1: Komisija za kakovost FNM UM sprejme predlagani dnevni red 7. seje.
Ad. 1
SKLEP 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM UM potrdi zapisnik 6. redne seje
Komisije za kakovost FNM UM.
Ad. 2
Člani komisije so podali svoje pripombe in dopolnitve k poročilu, ki smo jih
upoštevali:
a) Ljudmila Tertinek: dopolnila seznam sodelujočih pri pripravi poročila
b) Ljudmila Tertinek: popravila letnico v naslovu 1. priloge
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Ad. 3
Komisija je ob natančni proučitvi pridobljenih informacij stanja in rezultatov ter
primerjavi le-teh z rezultati preteklega poročila, zbrala predloge vodstvu FNM UM
in UM za izboljšanje
SKLEP 3: Komisija za ocenjevanje kakovosti FNM UM predlaga naslednje ukrepe:















fakulteta naj še naprej nadgrajuje ciljno promocijo študija na slabše
zasedenih študijskih programih,
s preoblikovanjem pedagoških študijskih programov v bolj prepoznaven
program »Predmetni učitelj« dvigniti vpis na pedagoške študijske
programe na nivo, ki bo omogočal tako število diplomantov, ki bodo
nadomeščali učitelje, ki se letno upokojijo,
fakulteta naj formalno sprejme postopke in strategije za stalno izboljšanje
kakovosti pedagoškega dela (izdelani kriteriji kakovosti na področju
pedagoškega dela profesorjev, učni izidi študentov naj se analizirajo v
celoti in na njihovi osnovi naj se sprejemajo ustrezni ukrepi za izboljšanje,
načrt za zmanjšanje preobremenjenosti nekaterih profesorjev,…),
promovira naj se vseživljenjsko izobraževanje,
v okviru kariernega centra naj se bolje razvijejo orodja za spremljanje
kompetenc diplomantov in kariere diplomantov ter za poznavanje in
povezanost s ključnimi partnerji,
ohranjati kakovostno znanstveno raziskovalno dejavnost, ki je jamstvo za
dvig kvalitete UM in njen dvig na Šanghajski lestvici, intenzivirati je treba
vključevanje v mednarodne projekte kot partnerji pri bazičnih vedah in
kot partnerji ali nosilci pri programih vseživljenjskega učenja,
odpravljanje nezadovoljstva zaposlenih na področjih, ki so se v raziskavi
med zaposlenimi pokazala kot problematična,
vzpodbujati sodelovanje z gospodarstvom (npr. na področjih aplikativne
matematike, ekologije, medicinske fizike),
nadaljevati z intenzivnimi promocijskimi aktivnostmi na način, ki je blizu
mladini, večati prepoznavnost študijskih programov in fakultete,
uvedbo letnih razgovorov vodstva fakultete z zaposlenimi,
vodstvo Univerze v Mariboru mora urediti ustrezno financiranje fakultete.
Ad. 4

SKLEP 4: Komisija za kakovost FNM UM potrjuje Samoevalvacijsko poročilo
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru za leto 2011/2012.

Ad. 5
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Pod točko razno je član KOK FNM UM izr. prof. dr. Dominik Benkovič predlagal,
da se na naslednji redni seji KOK FNM oblikujejo predlogi za izboljšanje izvedbe
študentske ankete.

Seja je bila zaključena ob 11:20.
V Mariboru, 10. januarja 2013
Zapisala
asist. dr. Mateja Ploj Virtič
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