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Zapisnik 1. izredne seje Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM
v studijskem letu 2013/2014 z dne 11. 12. 2013

1. izredna seja Komisije za ocenjevanje kakovosti FF UM v studijskem letu
2013/2014 je potekala v prostoru 2.18/FF. Zacela se je ob 13.00 in koncala ob
14.20.
Prisotni: red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik, red. prof. dr. Mateja Psunder, red.
prof. dr. Karin Bakracevic Vukman, izr. prof. dr. Marjan Krasna, studentka Martina
Ivan usa, ga. Tjasa Mohar.
Opraviceno odsotna: studentka Nika Grdadolnik.

Dnevni red:
1. Pedagoske ocene zaposlenih.
2. Sledenje FF strategijam UM 2013-2020 (vabljen dekan dr. Marko Jesensek)
3. Pobuda Oddelka za germanistiko.
4. Razno.

Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je prisotne pozdravila in
predstavila dnevni red seje. Clani komisije so se z dnevnim redom strinjali.
K 1. tocki
Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je v skladu s
Spremembami in dopolnitvami Pravilnika o izvajanju studentske ankete na univerzi
v Mariboru, st. 3/2009-41AG s spremembami in dopolnitvami z dne 6. 7. 2012, ki je
bil predstavljen na 13. seji KOKU 5. 12. 2013, skupaj s clani komisije pregledala
ocene pedagoske uspesnosti zaposlenih na FF v studijskem letu 2012/2013, ki bodo
vkljucene v samoevalvacijsko porocilo.
10. clenu tega pravilnika je namrec predvideno:
»0 rezultatih ankete razpravljajo posamezni instituti (katedre), komisija za
ocenjevanje kakovosti in studijska komisija, pri cemer je potrebno izpostaviti
zglede dobre prakse pri najboljse ocenjenih uliteljih. Ukrepe za izboljsanje

v

pripravi studijska komisija in o njih poroca na senatu Clanice. Dekan ob prisotnosti
predstavnika studentskega sveta Clanice opravi razgovore z najmanj 10% najslabse
ocenjenih izvajalcev glede na reprezentativno skupno oceno pedagoskega dela v
preteklem studijskem letu in z vsemi negativno ocenjenimi izvajalci ter sprejme
ustrezne ukrepe za izboljsanje stanja. «
Komisija je ugotovila, da se oddelki glede ocen pedagoske uspesnosti delijo v 4
skupine. V 1. skupini je Oddelek za madzarski jezik in knjizevnost s povprecno
oceno 1,86, v 2. skupini sta oddelka s povprecno oceno okrog 1,4 (Oddelek za
slovanske jezike in knjizevnosti in Oddelek za umetnostno zgodovino), v 3. skupini
so oddelki s povprecno oceno med 1,2 in 1,3 (Oddelek za pedagogiko, Oddelek za
filozofijo, Oddelek za germanistiko, Oddelek za prevodoslovje), v 4. skupini pa so
oddelki s povprecno oceno pod 1,2 (Oddelek za psihologijo, Oddelek za sociologijo,
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za geografijo in Oddelek za
zgodovino).
Komisija meni, da je nadpovprecna skupna ocena Oddelka za madzarski jezik in
knjizevnost posledica zelo majhnega stevila studentov. Med zaposlenimi imajo, kot
je razvidno ze nekaj let, najviSje ocene didaktiki in lektorji. V skupini slabse
ocenjenih ostaja istih 15 pedagoskih delavcev, ki so imeli oceno manj kot 1 ze v
lanskem studijskem letu. Po letosnji oceni pa so v tej skupini se stirje novi, ki so
bili se lani ocenjeni z vee kot 1. Najnizja ocena je -0,88, ki jo je prejel redni
profesor, najviSja pa 1,83, ki sta jo dobila lektorja.

Sklep 1: Komisija za ocenjevanje kakovosti je obravnavala ocene pedagoske
uspesnosti zaposlenih. Ker se glede metodologije izracuna ocen pojavljajo
nekatera vprasanja, komisija predlaga, da se pojasni metodologija izracuna
povprecne ocene (npr. ali so ocene ponderirane glede na stevilo studentov,
kaksna je metodologija izracuna pri skupnih predmetih).

K 2. tocki
Predsednica KOK FF red. prof. dr. Irena Stramljic Breznik je clanom komisije
podrobno predstavila dokument Strategije razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020,
ki je bil sprejet novembra 2013. Clanice univerze so pozvane, da na podlagi tega
dokumenta pripravijo smernice sledenja strategijam. Dokument Strategije razvoja
UM je namenjen izboljsanju organiziranosti in povezanosti univerze kot celote,
predvideva pa ukrepe na naslednjih podrocjih: znanstvena in umetniska dejavnost,
izobrazevalna dejavnost, internacionalizacija, kultura kakovosti, vpetost univerze v
lokalno okolje, studenti, prostorski razvoju univerze, razvoj Cloveskih virov in
informacijska podpora dejavnosti univerze.
Na obravnavo smernic razvoja UM je bil vabljen tudi g. dekan, ki se je opravicil.
Sklep 2: Komisija za ocenjevanje kakovosti se je seznanila s Strategijami
razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020. Komisija pricakuje, da bo Senat FF
oblikoval ustrezne smernice sledenja strategijam, ki jih je treba vkljuciti v
samoevalvacijsko porocilo za leto 2012/2013.

K 3. tocki
KOK FF je prejela pobudo Oddelka za germanistiko, ki je nanjo naslovila prosnjo,
naj preuci moznosti za sistemsko resitev padca kakovosti studijskega procesa kot

posledico povecanja stevila prehodov med letniki z neopravljenimi obveznostmi.
Komisija je pobudo natancno preucila in ugotovila, da ni pristojna za oblikovanje
sistemske resitve tega problema, ki vkljucuje vee dejavnikov (med drugim
povecano stevilo predmetov v bolonjskih programih in razlicne nacine opravljanja
izpitov). Komisija je tovrstno problematiko ze zaznala in jo obravnavala na svoji 1.
redni seji v studijskem letu 2012/2013 z dne 22. 10. 2012 pod 3. tocko dnevnega
reda: Kakovost na FF in zaostreni financni pogoji. Svoje pripombe in pobude je ze
takrat posredovala dekanu FF in prorektorici za kakovost UM.

Sklep 3:
Komisija za ocenjevanje kakovosti FF je obravnavala pobudo Oddelka za
germanistiko, ki je na komisijo naslovil prosnjo, naj preuci moznosti za
sistemsko resitev padca kakovosti studijskega procesa zaradi povecanega stevila
prehodov med letniki z neopravljenimi obveznostmi. Komisija je ugotovila, da
ni pristojna za oblikovanje sistemske resitve problema, je pa tovrstno
problematiko zaznala in obravnavala ze v zacetku studijskega leta 2012/2013 in
nanjo opozorila dekana FF in prorektorico za kakovost UM.

K 4. tocki:
Tjasa Mohar je porocala o obisku glavne tajnice Univerze v Mariboru mag. Mojce
Tancer, ki je bila povabljena na sestanek skupnih sluzb FF. Na sestanku je med
drugim opozorila, da morajo biti v samoevalvacijskem porocilu v vecji meri
zastopani tudi nepedagoski delavci.
Sklep 4:
Komisija se je pobudi glavne tajnice UM odzvala tako, da je vse strokovne
delavce pozvala, naj svoje pripombe, predloge in pobude sporocijo predstavnici
nepedagoskih delavcev KOK FF Tjasi Mohar. Prispevki bodo obravnavani
anonimno in bodo vkljuceni v samoevalvacijsko porocilo za leto 2012/2013.

Zapisala:
Tjasa Mohar
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