Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
SENAT

ZAPISNIK
Konstitutivne seje Senata FKKT, ki je bila 09. 06. 2011 ob 8.00 uri
v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljen:

Ž. Knez, Z. Kravanja, J. Krope, D. Brodnjak-Vončina, M. Habulin P. Krajnc, M.
Škerget, A. Goršek, U. Potočnik, A. Petek., V. Brinar
Z. Novak

ODSOTNI:
Vabljeni:

M. Drofenik, S. Korpar, P. Paller, B. Aničić
P. Žigert, L. Čuček, A. Petrovič

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Senata FKKT
2. Pregled zapisnika 40. redne seje Senata z dne 23/05-2011
3. Kadrovske zadeve:
–

Izvolitvi

AD 1
1. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se seznani z novoizvoljenimi člani Senata
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo iz vrst visokošolskih učiteljev:
1. za področje biokemijska tehnika
– red. prof. dr. Maja HABULIN,
2. za področje separacijski procesi in organski produkti
– izr. prof. dr. Mojca ŠKERGET,
3. za področje transportni pojavi in energetski postroji
– red. prof. dr. Jurij KROPE,
4. za področje procesna sistemska tehnika
– red. prof. dr. Zdravko KRAVANJA,
5. za področje tehniška kemija in materiali
– izr. prof. dr. Andreja GORŠEK,
6. za področje anorganska kemija
– red. prof. dr. Mihael DROFENIK,
7. za področje matematika in fizika
– izr. prof. dr. Samo KORPAR,
8. za področje organska kemija
– izr. prof. dr. Peter KRAJNC,
9. za področje analizna kemija
– red. prof. dr. Darinka BRODNJAK-VONČINA,
10. za področje fizikalna kemija
– doc. dr. Aljana PETEK,
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11. za področje biokemija, molekularna biologija in genomika
– izr. prof. dr. Uroš POTOČNIK,
ki so izvoljeni za mandatno dobo štirih let in članov Senata fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo iz vrst študentov:
1. Božidar ANIČIĆ
2. Vid BRINAR
3. Peter PALLER
za mandatno dobo dveh let.

AD 2
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 40. redne seje Senata z dne 23/05- 2011
Pregled nerealiziranih sklepov:
–

1. sklep (17. izredna seja Senata):
Razgovor s prof. dr. Walterjem Steinerjem se opravi do prihodnje redne seje Senata v mesecu maju 2011.

1. sklep:
Prof. dr. Željko Knez bo razgovor s prof. dr. Walterjem Steinerjem opravil do 01. 06. 2011.

Informacija:
Zanimanje za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetu “Biotehnologija” je pokazal dr.
Martin Köller, TU Graz. Nadaljnji razgovori bodo potekali še ob sodelovanju tajnika, izr.
prof. dr. Zorana Novaka.
–

2. sklep (7. izredna seja Senata):
Sestanek v zvezi z noveliranjem bolonjskih študijskih programov bo opravljen po prvomajskih praznikih.

2. sklep:
Sestanek v zvezi z noveliranjem bolonjskih študijskih programov bo sklican v mesecu juniju 2011.
Na podlagi 5. sklepa 34. redne seje Senata bo potrebno določiti prestopne in pristopne pogoje.

Informacija
Komisija za študijske zadeve je na 7. izredni seji dne 07. 06. 2011 obravnavala predloge za
noveliranje bolonjskih študijskih programov. Predlogi bodo na dnevnem redu 2. redne seje
Senata dne 22. 06. 2011.
–

6. sklep (38. redna seja Senata):
Komisija za napredovanja in dekan, prof. dr. Željko Knez, se sestane en teden pred redno sejo Senata v
mesecu aprilu in dogovori čistopis Izhodišč kvantitativnih kriterijev za napredovanja.
5. sklep (17. izredna seja Senata):
Ker v mesecu aprilu redne seje Senata ne bo, se realizacija 6. sklepa 39. redne seje Senata prestavi v mesec
maj.

3. sklep:
Čistopis Izhodišč kvantitativnih kriterijev za napredovanja bo dogovorjen na sestanku dne 08. 06.
2011 ob 13. uri – Komisija za napredovanja in dekan.

2. SKLEP:
Sestanek dekana in Komisije za napredovanja bo v ponedeljek, 13. 06. 2011 ob 10. uri.
3. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 40. redne seje Senata z dne 23. 05. 2011.
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-

V OPOMNIK:
–

do sredine leta 2011 se pripravi SWOT analiza zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih
študijskih programov, usmeritev in modulov (2. sklep 34. redne seje Senata)

4. SKLEP:
Prične se z pripravo SWOT analize zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih študijskih
programov, usmeritev in modulov – zadolžen red. prof. dr. Zdravko Kravanja.
–

spomladi 2011 se skliče sestanek Strateškega sveta (3. sklep 34. redne seje Senata)

5. SKLEP:
Prične se z pripravo gradiva za sestanek Strateškega sveta, ki bo v mesecu oktobru 2011
(težišče razvoja fakultete na znanstvenem in pedagoškem področju v bodoče).

AD 3
 Izvolitve
Na podlagi prošnje, dokumentacije in predhodnega soglasja Senata UM, se opravijo volitve:
- dr. Muzafere Paljevac v naziv »asistentka« za predmetno področje »Splošna in organska
kemija«
- Sebastijana Kovačiča, prof. kem. in bio. v naziv »asistent« za predmetno področje
»Splošna in organska kemija«
Na osnovi interpretacije 35. člena ZUP-a ter določil Pravilnika o postopku izvolitev v naziv
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev št. A9/2008-51 MT,
se iz razloga nepristranskosti pri glasovanju
- dr. Muzafere Paljevac izločita red. prof. dr. Željko Knez in izr. prof. dr. Peter Krajnc
- dr. Sebastijana Kovačiča izloči izr. prof. dr. Peter Krajnc
Imenovanje tričlanske volilne komisije:
6. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (11 ZA in 0 PROTI) se imenuje 3-članska volilna komisija v sestavi:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, članica
- Vid Brinar, član-študent
Izid glasovanja:
Kandidat

Št. prisotnih
članov Senata

Št.
članovvolivcev

Št. glasov
ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Muzafera Paljevac

11

9

9

0

0

Sebastijan Kovačič

11

10

10

0

0
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7. SKLEP:
Z 9 glasovi ZA in 0 PROTI je dr. Muzafera Paljevac izvoljena v naziv »asistentka« za predmetno
področje »Splošna in organska kemija«.
8. SKLEP:
Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Sebastijan Kovačič, prof. kem. in bio. izvoljen v naziv »asistent«
za predmetno področje »Splošna in organska kemija«.

Seja je bila zaključena ob 8.45 uri.

Maribor, 09. 06. 2011

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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