Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
SENAT

ZAPISNIK
3. izredne seje Senata FKKT, ki je bila 23. 09. 2011 ob 9.00 uri
v dekanatu fakultete

PRISOTNI: Ž. Knez, Z. Kravanja, M. Drofenik, J. Krope, M. Habulin, P. Krajnc, M. Škerget, A.
Goršek, U. Potočnik, S. Korpar, A. Petek, B. Aničić
Vabljena:

Z. Novak, R. Fuchs-Godec

ODSOTNI: D. Brodnjak-Vončina, V. Brinar, P. Paller
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

4.

Kandidacijski postopek za imenovanje prodekanov FKKT iz vrst visokošolskih
učiteljev
Kadrovske zadeve:

–
–

Delovna razmerja, izdaja soglasij
Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Potrditev teme magistrskega dela – Judita Čas Krneža
Spremembe nosilcev predmetov
Nabor izbirnih predmetov
Določitev minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov
Postopek priprave in zagovora diplomskega dela
Tutorstvo
Odobritev vpisa v 2. letnik študijskega programa 3. bolonjske stopnje
Odobritev vpisa v višji letnik podiplomskega študijskega programa Kemija in kemijska tehnika (op.:
stari program)
Odobritev neposrednega prehoda na enovit doktorski študij
Izredni študij

–
–
–

Oprostitev prvega dneva predavanj za bruce
Disciplinska odgovornost študentov pri opravljanju izpitov
Imenovanje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT

Študijske zadeve:

Razno:

AD 1
Na podlagi Sklepa o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za izobraževalno
dejavnost, prodekana za raziskovalno dejavnost, prodekana za mednarodno sodelovanje in
prodekana za razvojno dejavnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru,
so bile oddane kandidature:
- red. prof. dr. Zdravka Kravanje za prodekana za izobraževalno dejavnost,
- red. prof. dr. Mihaela Drofenika za prodekana za raziskovalno dejavnost,
- red. prof. dr. Jurija Kropeta za prodekana za mednarodno sodelovanje in
- izr. prof. dr. Petra Krajnca za prodekana za razvojno dejavnost.
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1. SKLEP:
Na podlagi predstavitve kandidatov, so bili člani senata mnenja, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje
za prodekane Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.
Rektorju Univerze v Mariboru se predlaga, da potrdi predlagane kandidate za prodekane:
- red. prof. dr. Zdravka Kravanjo za prodekana za izobraževalno dejavnost,
- red. prof. dr. Mihaela Drofenika za prodekana za raziskovalno dejavnost,
- red. prof. dr. Jurija Kropeta za prodekana za mednarodno sodelovanje in
- izr. prof. dr. Petra Krajnca za prodekana za razvojno dejavnost.

AD 2
 Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja, izdaja soglasij
–

doc. dr. Jernej Iskra
Na podlagi soglasja Instituta Jožef Stefan z dne 22/09-2011 in Centra odličnosti za
integrirane pristopke v kemiji in biologij proteinov CIPKEBIP z dne 21/09-2011, se z doc.
dr. Jernejem Iskro sklene dopolnilno delovno razmerje za določen čas s krajšim delovnim
časom 8 ur/t oz. 20 % na delovnem mestu visokošolski učitelj UNI za področje Splošna in
organska kemija ŠDM 2010233, za študijsko leto 2011/2011 zaradi začasno povečanega
obsega dela – sodelovanje v pedagoškem procesu. Plača bo pokrita s SN 1101.
2. SKLEP:
Z doc. dr. Jernejem Iskro se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas s krajšim
delovnim časom 8 ur/t oz. 20 % za dopolnilno delovno razmerje na delovnem mestu
visokošolski učitelj v nazivu docent ŠDM D019001 za študjsko leto 2011/2012, zaradi
začasno povečanega obsega dela – sodelovanje v pedagoškem procesu, v skladu s 52.
členom Zakona o delovnih razmerjih.

–

dr. Irena Petrinič
Dr. Irena Petrinič, v delovnem razmerju za določen čas na delovnem mestu asistentka z
doktoratom ŠDM H017001, je oddala prošnjo za izdajo soglasja za izvajanje pogodbenega
dela po podjemni pogodbi na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Univerze na Primorskem, zaradi sodelovanja v pedagoškem procesu pri
predmetih “Splošna in anorganska kemija” in “Okoljski monitoring”, za čas od 01. 10.
2011 do 30. 06. 2012..
3. SKLEP:
Senat FKKT ugotavlja, da dr. Irena Petrinič nima ustrezne habilitacije za sodelovanje v
pedagoškem procesu pri predmetu “Splošna in anorganska kemija”.
Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze v
Primorskem se predlaga, da izvajanje predmeta prevzame doc. dr. Irena Ban, ki je
habilitirana na področju “Splošna in anorganska kemija”.
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4. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za dr. Ireno
Petrinič, v delovnem razmerju za določen čas na delovnem mestu asistent z doktoratom,
za izvajanje pogodbenega dela na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, zaradi sodelovanja v pedagoškem
procesu pri predmetu “Okoljski monitoring”, za čas od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2012.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na
Primorskem je dolžna upoštevati določila 63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol. do 34/11) in organizirati izvedbo
pedagoškega procesa tako, da ne bo moteno delo na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo.

– Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev
–

dr. Philip Taylor
5. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19/09-2011, se za
ponovno izvolitev (op. druga izvolitev) dr. Philipa Taylorja v naziv “izredni profesor” za
predmetno področje “Analizna kemija” imenujejo strokovni poročevalci:
– red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina (izvolitveno področje “Analizna kemija” –
trajna izvolitev), UM FKKT, predsednica
– zasl. prof. dr. Valter Doleček (izvolitveno področje “Fizikalna kemija in kemijska
termodinamika” – trajna izvolitev), upokojen, član
– red. prof. dr. Marjan Veber (izvolitveno področje “Analizna kemija” – trajna
izvolitev), UL FKKT, clan
– izr. prof. dr. Marjana Novič (izvolitveno področje “Kemometrija” –izvolitev do 22. 04.
2016), UL FKKT, dodatna clanica
(ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda
poročila – 10. Čl. Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT.)

AD 3
 Študijske zadeve:
– Potrditev teme magistrskega dela – Judita Čas Krneža
Judita Čas Krneža, univ. dipl. inž. kem. tehn. je oddala vlogo za potrditev teme magistrskega
dela z naslovom “Procesi izmenjave toplote in vlage v termoizolacijskih materialih”.
Za mentorja je predlagala red. prof. dr. Jurija Kropeta, za somentorja pa izr. prof. dr. Darka
Goričanca.
6. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011, se potrdi
tema magistrskega dela z naslovom “Procesi izmenjave toplote in vlage v termoizolacijskih
materialih” predlagateljice Judite Čas Krneža, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Za mentorja se imenuje red. prof. dr. Jurij Krope, za somentorja pa izr. prof. dr. Darko
Goričanec.
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– Spremembe nosilcev predmetov
7. SKLEP:
Za nosilca predmeta “Separacijska tehnika II” na UN študijskem programu 1. stopnje
Kemijska tehnologija imenuje red. prof. dr. Željko Knez (op.: dosedanja nosilka izr. prof. dr.
Mojca Škerget).
Potrdi se sprememba učnega načrta predmeta “Separacijska tehnika II”, v načinih
ocenjevanja.
8. SKLEP:
Za nosilko predmeta “Prenos snovi” na UN študijskem programu 1. stopnje Kemijska
tehnologija imenuje izr. prof. dr. Mojca Škerget (op.: dosedanji nosilec red. prof. dr. Željko
Knez).
Potrdi se sprememba učnega načrta predmeta “Prenos snovi”, v načinih ocenjevanja.
9. SKLEP:
Za nosilko predmeta “Prenos snovi” na VS študijskem programu 1. stopnje Kemijska
tehnologija imenuje izr. prof. dr. Mojca Škerget (op.: dosedanji nosilec red. prof. dr. Željko
Knez).
Potrdi se sprememba učnega načrta predmeta “Prenos snovi”, v načinih ocenjevanja.
10. SKLEP:
Za nosilko izbirnega predmeta “Prenos snovi” na UN študijskem programu 1. stopnje Kemija
imenuje izr. prof. dr. Mojca Škerget (op.: dosedanji nosilec red. prof. dr. Željko Knez).
Potrdi se sprememba učnega načrta izbirnega predmeta “Prenos snovi”, v načinih
ocenjevanja.

– Nabor izbirnih predmetov
11. SKLEP:
Za študijsko leto 2011/2012 se iz nabora izbirnih predmetov VS študijskega programa 1.
stopnje Kemijska tehnologija črtata predmeta “Meroslovje v kemiji” in “Organska sinteza”.
Predmeta se kot obvezna izvajata v zimskem semestru UN študijskega programa 1. Stopnje
Kemija.

– Določitev minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov
12. SKLEP:
Prodekani FKKT pripravijo predloge minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov.
Predlogi bodo obravnavani na naslednji redni seji Senata fakultete.
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– Postopek priprave in zagovora diplomskega dela
V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na
dodiplomskem študiju, morajo študenti bolonjskega programa prijaviti temo
diplomskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica UM določi za
opravljanje diplomskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa. Študenti
FKKT se vpisujejo v 3. (zadnji) letnik, posledično bodo morali v prihajajočem
poletnem semestru prijaviti temo.
12. SKLEP:
V mesecu novembru se skliče sestanek z nosilci predmetov in študenti, v zvezi z diplomskimi
deli.
13. SKLEP:

Kolegij dekana pripravi izhodišča za pripravo navodil za izdelavo diplomskega dela
po bolonjskih programih in dogovori termin za predstavitev diplomskih del.
Navodila za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih bodo posredovana
Komisiji za študijske zadeve FKKT v obravnavo.
– Tutorstvo
14. SKLEP:

Študentom 1. letnikov bolonjskih študijskih programov bodo tutorji asistenti in
docenti FKKT, ki bodo enakomerno porazdeljeni po številu študentov.
Za tutorje se lahko odločijo tudi ostali visokošolski učitelji.
15. SKLEP:
Na naslednji redni seji se bodo določili mentorji letnikov bolonjskih študijskih
programov.
– Odobritev vpisa v 2. letnik študijskega programa 3. bolonjske stopnje
16. SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011,
se Jasmini Korenak odobri vpis v 2. letnik študijskega programa 3. bolonjske stopnje
Kemija in kemijska tehnika.
– Odobritev vpisa v višji letnik podiplomskega študijskega programa Kemija
in kemijska tehnika (op. “stari” program)
17. SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011,
se Tini Perko odobri vpis v 4. letnik podiplomskega študijskega programa Kemija in
kemijska tehnika (op. “stari” program).
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18. SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011,
se Sabini Kavčič odobri vpis v 4. letnik podiplomskega študijskega programa Kemija
in kemijska tehnika (op. “stari” program).
19. SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011,
se Gregorju Ferku odobri vpis v 4. letnik podiplomskega študijskega programa
Kemija in kemijska tehnika (op. “stari” program).
– Odobritev neposrednega prehoda na enovit doktorski študij
20. SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 19. 09. 2011,
se Maši Knez Hrnčič odobri neposredni prehod na enovit doktorski študij, brez
zagovora magistrskega dela.
– Izredni študij
21. SKLEP:

Zaradi premalega števila vpisanih študentov na 1. stopnjo izrednega študija, se
izredni študij v študijskem letu 2011/2012 ne bo izvajal.
AD 4
–

Oprostitev prvega dneva predavanj za bruce
22. SKLEP:

Na željo študentov – tutorjev, bo prvi dan predavanj, 03. 10. 2011, za študente oproščen
predavanj. Za izboljšanje učinkovitosti tutorskega sistema, so študenti-tutorji pripravili
program, s katerim bodo seznanili študente.
–

Disciplinska odgovornost študentov pri opravljanju izpitov
23. SKLEP:

Na podlagi naraščanja kršitev s strani študentov pri opravljanju izpitov, so v pripravi
navodila za preprečevanje goljufanja pri opravljanju izpitov.
Dokler so navodila v fazi priprave pa velja:
- študent svojo identiteto obvezno dokaže z indeksom (ali katerimkoli drugim
osebnim dokumentom s sliko);
- GSM aparati so strogo prepovedani;
- študenti z dolgimi lasmi, si lase obvezno spnejo.
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S sklepom bodo študenti obveščeni (oglasna deska, prodekanica-študentka). Vsaka
kršitev bo najstrožje kaznovana.
–

Imenovanje Komisije za ocenjevanje kakovosti FKKT
24. SKLEP:

V Komisijo za ocenjevanje kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se
imenujejo:
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, predsednica
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
- izr. prof. dr. Uroš Potočnik, član
- doc. dr. Matjaž Kristl, član
- dr. Darja Pečar, članica
- Danila Levart, članica
Člani-študenti bodo predlagani s strani Študentskega sveta FKKT

Seja je bila zaključena ob 10.30 uri.

Maribor, 23. 09. 2011

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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