
   
 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.” 

 

 
 
 
 
Naslov projekta: Bolonjski programi kemije, kemijske tehnike in izobraževalne kemije na UM 
 
Kratek opis projekta: Osnovni razlog za prijavo projekta je zagon bolonjskih študijskih programov 
na vseh treh stopnjah, tako da bo dosežen preskok ne le v številu in vsebini programov, temveč tudi v 
kvaliteti izvajanja in organizaciji študijskega procesa. Osnovna motivacija je priprava študentom 
prijaznih študijskih programov z vso potrebno infrastrukturo, temelječo na sodobnih informacijsko 
komunikacijskih tehnologijah, s katerimi bomo pripravili študente za uspešno poklicno kariero na 
področju kemijske in biokemijske tehnike, tehnologije, kemije in izobraževalne kemije.  

Za doseganje teh ciljev je potrebno:  
 pripraviti akreditacijsko gradivo za 7 bolonjskih študijskih programih na prvi, drugi in tretji 

stopnji,  
 razvijati sodobne informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT) za dvig kvalitete študijskega 

procesa in zagotavljati vrhunsko študijsko literaturo za študente,  
 učinkovito organizirati študijski proces, povečati prehodnost in mobilnost študentov,  
 analizirati in pospeševati trajnostni razvoj in zagotavljanje enakih možnosti v študijskem procesu,  
 promovirati predlagane bolonjske študijske programe, še posebej, ker gre za naravoslovje in 

tehniko, ki veljata v EU za prednostni področji,  
 pripraviti koncept in mehanizme povezovanja z gospodarstvom za organizacijo študentskih 

industrijskih projektov, zaposlovanje diplomantov in krepitev raziskovalno-razvojnega 
sodelovanja,  

 pripraviti različne delavnice, posvetovanja in srečanja za doseganje omenjenih ciljev.  
 
Izvedba zgoraj navedenih aktivnosti predstavlja dolgoročni proces, s katerim želimo uresničiti vizijo 
razvoja UM FKKT v smeri vodilne visokošolske inštitucije za izobraževanje, raziskave in razvoj na 
področjih kemijske in biokemijske tehnike ter kemije v širši regiji.  

Upravičenec: Univerza v Mariboru  

Stroški operacije: 50.000,00 EUR 

Javni viri financiranja: 50.000,00 EUR 

Trajanje projekta: 1. 1. 2008 – 31. 3. 2009  

Kontaktna oseba: prof. dr. Zdravko Kravanja  
zdravko.kravanja@uni-mb.si 
 
 




