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ZAPISNIK
3. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila
dne 19. 10. 2011 ob 14.00 uri v dekanatu fakultete
PRISOTNI:
Vabljena:

Ž. Knez, M. Drofenik, J. Krope, D. Brodnjak-Vončina, S. Korpar, M. Škerget, U.
Potočnik, P. Paller, V. Brinar, B. Aničić
R. Fuchs-Godec (SVIZ)

ODSOTNI:
Vabljen:

Z. Kravanja, M. Habulin, A. Goršek, P. Krajnc, A. Petek
Z. Novak (tajnik fakultete)

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.

2.

3.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
–
–
–
–
–

Kadrovske zadeve:
–
–
–
–

Delovna razmerja – izdaja soglasij
Imenovanje strokovnih poročevalcev
Podaljšanje izvolitvene dobe
Izvolitve

Študijske zadeve:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.

2. redne seje z dne22/06-2011
2. izredne seje z dne 08/09-2011
3. izredne seje z dne 23/09-2011
2. dopisne seje z dne 29/09-2011
3. dopisne seje z dne 07/10-2011

Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – mag. Jerneja Godnjavec
Prijava teme magistrskega dela – Ambrož Roter, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Prošnja za ponavljanje letnika – študijski program 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika – Jurij
Pustinek
Vpis v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika – Andreja Nemet
Priporočila Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011
Noveliranje učnih načrtov bolonjskih študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje
Spremembe nosilcev predmetov
Prošnja upokojenega učitelja, izr. prof. dr. Črtomira Stropnika za izvajanje študijskega procesa
Imenovanje tutorjev-študentov za študijsko leto 2011/2012
Podelitev zahvale tutorjem-študentom
Imenovanje tutorjev iz vrst visokošolskih učiteljev

Razno, informacija:
–
–
–

Potrditev stališč 19. Sestanka vodij laboratorijev z dne 23/09-2011
Imenovanje vodje Laboratorija za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo FKKT
Imenovanje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve FKKT
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Imenovanje Komisije za študijske zadeve FKKT
Imenovanje Komisije za mednarodno sodelovanje FKKT
Imenovanje Komisije za habilitacije FKKT
Imenovanje predstojnika Katedre za kemijo FKKT
Imenovanje predstojnika Katedre za kemijsko tehniko FKKT
Potrditev terminskega plana sej Senata FKKT
Naročilo tuijh in slovenskih revij za leto 2012
Informacija: Dekanove nagrade

AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 2. redne seje Senata z dne 22/06- 2011
– Vrednotenje uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela
2. sklep:
Simulacija točkovanja vrednotenja uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela naj zajema obdobje zadnjih 3
let.
(Dogovorjena stališča na sestanku dekana in Komisije za napredovanja z dne 13/06-2011:
– vrednotenje uspešnosti znanstvenoraziskovalne dela – sicris ocena od A1 do A4, za obdobje zadnjih 5 let
– vrednotenje uspešnosti pedagoškega dela – mentorstva in somentorstva pri diplomskih, magistrskih in
doktorskih delih
– doreči je potrebno ponderje
– prof. dr. Zoran Novak pripravi simulacijo točkovanja)

1. SKLEP:
Simulacija točkovanja vrednotenja uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela za obdobje zadnjih
3 let se pripravo do 31. 12. 2011.
–

SWOT analiza:
– do sredine leta 2011 se pripravi SWOT analiza zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih študijskih
programov, usmeritev in modulov (2. sklep 34. redne seje Senata)
– Prične se z pripravo SWOT analize zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih študijskih programov,
usmeritev in modulov – zadolžen red. prof. dr. Zdravko Kravanja (4. sklep konstitutivne seje Senata z dne
09/06-2011).
Informacija:
Za pripravo SWOT analize zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih študijskh programov, usmeritev in
modulov so poleg prof. dr. Zdravka Kravanje, zadolženi še izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, red. prof. dr.
Maja Habulin, izr. prof. dr. Peter Krajnc in doc. dr. Matjaž Kristl.
Za izdelavo metodologije spremljanja podatkov o zaposljivosti so zadolženi red. prof. dr. Zdravko Kravanja,
izr. prof. dr. Peter Krajnc, red. prof. dr. Jurij Krope in red. prof. dr. Željko Knez.

2. SKLEP:
SWOT analiza zaposljivosti diplomantov morebitnih bodočih študijskih programov,
usmeritev in modulov ter metodologija za spremljanje podatkov o zaposljivosti se pripravi
do 31. 12. 2011.
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Strateški svet:
– spomladi 2011 se skliče sestanek Strateškega sveta (3. sklep 34. redne seje Senata)
– 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). (5. sklep konstitutivne seje Senata z dne
09/06-2011).

3. SKLEP:
Prof. dr. Željko Knez bo do 05. 01. 2012 določil termin za sestanek Strateškega sveta – spomladi
2012.
– Preverjanje plagiatov
12. sklep:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo pristopa k izvajanju računalniškega programa za preverjanje
plagiatov vsebin diplomskih, magistrskih in doktorskih del ob oddaji zaključnega dela v Digitalni knjižnici UM.
Smiselno pa je, da se študentom omogoči predhodno preverjanje ustreznosti vsebin, še pred oddajo zaključnih
del.
Sklep se posreduje strokovni službi UM, s prošnjo za podajo mnenja o možnosti predhodnega preverjanja.

4. SKLEP:
Strokovne službe UM se ponovno pozove za podajo mnenja o možnosti predhodnega preverjanja
ustreznosti vsebin diplomskih, magistrskih in doktorskih del, še pred oddajo zaključnih del.
5. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Senata z dne 22. 06. 2011.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 2. izredne seje Senata z dne 08/09- 2011
6. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. izredne seje Senata z dne 08. 09. 2011.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 3. izredne seje Senata z dne 23/09- 2011


Minimalni kriteriji 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.

7. SKLEP:
Prodekani FKKT pripravijo predloge minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov do
konca meseca novembra 2011. Predlogi bodo posredovani Komisiji za študijske zadeve v mnenje..
– Izhodišča za pripravo navodil za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih
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.
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8. SKLEP:
Kolegij dekana do konca meseca novembra 2011 pripravi izhodišča za pripravo navodil za
izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih. Dogovori se tudi termin za predstavitev
diplomskih del.
– Mentorji letnikov bolonjskih študijskih programov
15. sklep:
Na naslednji redni seji se bodo določili mentorji letnikov bolonjskih študijskih programov.

9. SKLEP:
Mentorji bolonjskih študijskih programov po letnikih so:
- prof. dr. Mihael Drofenik
- 1. letnik
- prof. dr. Darinka Brodnjak-Vončina
- 2. letnik
- prof. dr. Peter Krajnc
- 3. letnik
– Goljufanje 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.
S sklepom bodo študenti obveščeni (oglasna deska, prodekanica-študentka). Vsaka kršitev bo najstrožje
kaznovana.

10. SKLEP:
Kolegij dekana bo dogovoril navodila za preprečevanje goljufanja pri opravljanju izpitov. Dokler
so navodila v fazi priprave pa velja:
- študent svojo identiteto obvezno dokaže z indeksom (izjemoma katerimkoli drugim osebnim
dokumentom s sliko);
- GSM aparati so strogo prepovedani –študent odloži GSM aparat na za to določeno vidno mesto v
predavalnici;
- študenti z dolgimi lasmi, si lase obvezno spnejo.
Vsaka kršitev bo najstrožje kaznovana (izključitev iz Univerze v Mariboru).
Sklep bo objavljen na spletni strani FKKT, oglasni deski in posredovan prodekanici za študentska
vprašanja.
11. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Senata z dne 23. 09. 2011.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 2. dopisne seje Senata z dne 29/09- 2011
12. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Senata z dne 29. 09. 2011.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 3. dopisne seje Senata z dne 07/10- 2011
13. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje Senata z dne 07. 10. 2011.
Stran 4

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

AD 2
 Delovna razmerja, izdaja soglasij
Izr. prof. dr. Uroš Potočnik (v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 70 %
na delovnem mestu visokošolski učitelj izredni profesor ŠDM D019001) je podal prošnjo za izdajo
soglasja za sklenitev podjemne pogodbe na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, za izvedbo
pedagoškega procesa pri predmetih “Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji”, “Izbrane
vsebine in novosti v genetiki in genomiki v medicini” in “Molekularna biologija” za študijsko leto
2011/2012.
14. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja prof. dr. Urošu Potočniku,
na delovnem mestu visokošolski učitelj izredni profesor ŠDM D019001, za sklenitev podjemne
pogodbe na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetih
“Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji”, “Izbrane vsebine in novosti v genetiki in
genomiki v medicini” in “Molekularna biologija” za študijsko leto 2011/2012.
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je dolžna upoštevati določila 63. člena Zakona o visokem
šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol. do 78/11) in organizirati izvedbo
pedagoškega procesa tako, da ne bo moteno delo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Izr. prof. dr. Uroš Potočnik (v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 70 %
na delovnem mestu visokošolski učitelj izredni profesor ŠDM D019001) je podal prošnjo za izdajo
soglasja za sklenitev avtorske pogodbe na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za
izvedbo pedagoškega procesa pri predmetih “Biofizika, biokemija”, “Uvod v bioinformatiko” in “DNA
mikromreže in analiza ekspresije genov” in “Bioinformatika in genetske raziskave” za študijsko leto
2011/2012.
15. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja prof. dr. Urošu Potočniku,
na delovnem mestu visokošolski učitelj izredni profesor ŠDM D019001, za sklenitev avtorske
pogodbe na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za izvedbo pedagoškega procesa pri
predmetih “Biofizika, biokemija”, “Uvod v bioinformatiko” in “DNA mikromreže in analiza ekspresije
genov” in “Bioinformatika in genetske raziskave” za študijsko leto 2011/2012.
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je dolžna upoštevati določila 63. člena Zakona o
visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol. do 78/11) in organizirati izvedbo
pedagoškega procesa tako, da ne bo moteno delo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 Imenovanje strokovnih poročevalcev
- izr. prof. dr. Mojca Škerget
16. SKLEP:
Za prvo izvolitev izr. prof. dr. Mojce Škerget v naziv “redna profesorica” za predmetno
področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija” se imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« trajna izvolitev), UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Maja Habulin (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Gyula Vatai (izvolitveno področje »Kemijsko inženirstvo« - trajna izvolitev),
Faculty of Food Science, Corvinus University Budapest, član
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- red. prof. dr. Jurij Krope (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM FKKT,
dodatni član
(ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila – 10. ćl.
Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT).

-

dr. Peter Venturini
17. SKLEP:
Za drugo izvolitev dr. Petra Venturinija v naziv “docent” za predmetno področje “Kemijska tehnika
in tehnična kemija” se imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- izr. prof. dr. Zoran Novak (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 27. 01. 2016), UM FKKT, član
- red. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik (izvolitveno področje »Vede o materialih« - trajna
izvolitev), UL FKKT, član
- red. prof. dr. Venčeslav Kaučič (izvolitveno področje »Anorganska kemija« - trajna izvolitev),
Kemijski inštitut Ljubljana, dodatni član
(ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila – 10. ćl.
Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT).

- Lidija Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehn.
18. SKLEP:
Za drugo izvolitev Lidije Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehn. v naziv “asistentka” za predmetno
področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija” se imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« trajna izvolitev), UM FKKT, predsednik
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
- izvolitev do 06. 09. 2014), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Matjaž Hriberšek (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM
FS, član
- red. prof. dr. Igor Plazl (izvolitveno področje »Kemijsko inženirstvo« - trajna izvolitev), UL
FKKT, dodatni član
(ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila – 10. ćl.
Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT).

 Podaljšanje izvolitvene dobe
Mag. Nermina Leber je oddala prošnjo za podaljšanje izvolitvene dobe v nazivu asistentka za
predmetno področje Splošna in organska kemija”, kar je v skladu z 8. odstavkom Meril za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
Razlog
za
podaljšanje izvolitvene dobe je dolgotrajna bolniška odsotnost (16. 05. 2011 – 24. 10. 2011). Skupno
trajanje odsotnosti z dela je bilo 5 mesecev in 12 dni.
19. SKLEP:
Mag. Nermini Leber se podaljša izvolitvena doba v nazivu asistentka za predmetno področje “Splošna
in organska kemija”, od 25. 10. 2011 do 12. 04. 2012, t. j. za čas odsotnosti z dela zaradi dolgotrajne
bolniške odsotnosti.
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 Izvolitve
Na podlagi prošnje in dokumentacije se opravijo volitve:
- Doc. dr. Mojce Slemnik v naziv »docentka« (op. druga izvolitev) za predmetno področje »Fizikalna
kemija in kemijska termodinamika«
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 izloči doc. dr. Aljana Petek.
Imenovanje tričlanske volilne komisije:
20. SKLEP:
Za javnim glasovanjem (10 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- Red. prof. dr. Darinka Brodnjak-Vončina
- Red. prof. dr. Jurij Krope
- Peter Paller, član-študent
Izid glasovanja:
Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Mojca Slemnik

10

10

10

0

0

21. SKLEP:
Za 10 glasovi ZA in 0 PROTI je doc. dr. Mojca Slemnik izvoljena v naziv asistentka za predmetno
področje “Fizikalna kemija in kemijska termodinamika”.

AD 3
 Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije kandidatke mag. Jerneje Godnjavec
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Željko Knez, izr. prof. dr. Mojca
Škerget, doc. dr. Peter Venturini in izr. prof. dr. Majda Žigon je podala pozitivno oceno k temi
doktorske disertacije “Vpliv površinske obdelave nanodelcev titanovega dioksida rutilne kristalne
structure na UV absorpcijske lastnosti polimernega nanokompozita”, predlagateljice mag. Jerneje
Godnjavec.
22. SKLEP:
Potrdi se poročilo komisije o primernosti teme doktorske disertacije “Vpliv površinske obdelave
nanodelcev titanovega dioksida rutilne kristalne structure na UV absorpcijske lastnosti polimernega
nanokompozita”, predlagateljice mag. Jerneje Godnjavec.
Za mentorja se predlaga doc. dr. Peter Venturini in somentorico izr. prof. dr. Mojca Škerget.
23. SKLEP:
Ob imenovanju komisije za oceno doktorskega dela se vključi red. prof. dr. Mihael Drofenik.

Stran 7

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

 Prijava teme magistrskega dela kandidata Ambroža Roterja, univ. dipl. inž. kem. tehn.
24. SKLEP:
Potrdi se tema magistrskega dela z naslovom “Večkriterijsko odločanje pri optimizaciji
rekonstruiranega obrata za površinsko zaščito kovin”, predlagatelja Ambroža Roterja, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
Za mentorico se imenuje izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, za somentorja pa red. prof. dr. Zdravko
Kravanja.
25. SKLEP:
Ob imenovanju komisije za oceno magistrskega dela se vključi izr. prof. dr. Darko Goričanec.

 Prošnja za ponavljanje letnika – študijski program 3. stopnje Kemija in kemijska
tehnika
26. SKLEP:
Na podlagi navedenih – upravičenih razlogov, se Pustinek Juriju odobri ponavljanje 2. letnika
študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika.

 Vpis v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika
27. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 04/10-2011, se Andreji Nemet odobri vpis v
2. letnik študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika.


Priporočila Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011
- Sklep št. 1:
Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da ukinejo kakršnokoli podvajanje
opravljanja izpitnih obveznosti (n. pr. podobne naloge pri testih za vaje in testih za pisne izpite).
Sklep se posreduje Senatu FKKT.
28. SKLEP:
Sklep Komisije za študijske zadeve se vzame na znanje in se v vednost posreduje nosilcem
predmetov.
- Sklep št. 2:
Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da študenti posamezne skupine
opravijo izpitne obveznosti pri vajah sproti in ne čakajo drugih skupine.
Predlaga se tudi opravljanje testov PRED vajami ali združitev preverjanj znanj iz vaj z pisnim
delom izpita.
Sklep se posreduje Senatu FKKT.
29. SKLEP:
Nosilci predmetov, ob sodelovanju študentov, proučijo možnost sprotnega opravljanja izpitnh
obveznosti pri vajah.
Sklep se posreduje nosilcem predmetov v vednost.
30. SKLEP:
Zaradi potrjene akreditacijske dokumentacije ni možno opravljanje testov pred vajami oz.
združevanje preverjanj znanj iz vaj s pisnim delom izpita.
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- Sklep št.3:
Deli izpitov, ki se nanašajo na vaje, morajo biti zaključeni pred pričetkom izpitnega obdobja.
Sklep se posreduje Senatu FKKT.
31. SKLEP:
Študenti morajo imeti možnost, da zaključijo tiste dele izpitov, ki se nanašajo na vaje, pred
pričetkom izpitnega obdobja.
- Sklep št. 4:
Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da v “duhu” sprotnega študija
študentom določijo čim manj pristopnih pogojev za opravljanje različnih obveznosti znotraj izpitov.
Sklep se posreduje Senatu FKKT.
32. SKLEP:
Sklep Komisije za študijske zadeve se vzame na znanje in se v vednost posreduje nosilcem
predmetov.
- Sklep št. 5:
Študentski svet FKKT, skupaj z nosilci predmetov pripravi optimalno shemo opravljanja izpitov
po letnikih za bolonjske študijske programe z opcijami in napotki, kaj storiti v primeru, ko katere
izmed študijskih obveznosti študenti prvič ne opravijo.
Sklep se posreduje Senatu FKKT.
33. SKLEP:
Študentski svet FKKT, skupaj z nosilci predmetov, pripravi optimalno shemo opravljanja izpitov
po letnikih za bolonjske študijske programe.

 Noveliranje učnih načrtov bolonjskih študijskih programov
- VS študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija
34. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se potrdijo spremembe učnih
načrtov VS študijskega programa 1. stopnje Kemijska tehnologija pri predmetih:
- Fizika I
- Fizika II
- Splošna in anorganska kemija I
- Splošna in anorganska kemija II
- Analizna kemija
- Kinetika v kemiji
- Fizikalna kemija
- Varnost kemijskih procesov
- Industrijska analiza
- Materiali
- Sinteza procesov
- Organska analiza
35. SKLEP:
Priporočila Komisije za študijske zadeve se upoštevajo ob mnenju nosilcev predmetov in se
morebiti vnesejo v učne načrte pred oddajo na Komisijo za dodiplomski študij Univerze v
Mariboru.
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- UN študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija
36 SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se potrdi sprememba učnega
načrta UN študijskega programa 1. stopnje Kemijska tehnologija pri predmetu:
- Gradiva
37. SKLEP:
Priporočilo Komisije za študijske zadeve se upošteva ob mnenju nosilke predmeta in se morebiti
vnese v učni načrt pred oddajo na Komisijo za dodiplomski študij Univerze v Mariboru.
- UN študijski program 1. stopnje Kemija
38. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se potrdijo spremembe učnih
načrtov UN študijskega programa 1. stopnje Kemija pri predmetih:
- Matematika I
- Matematika II
- Fizika I
- Fizika II
- Splošna kemija
- Anorganska kemija
- Fizikalna kemija I
- Fizikalna kemija II
- Analizna kemija I
- Analizna kemija II
- Organska analiza
- Gradiva
39. SKLEP:
Priporočila Komisije za študijske zadeve se upoštevajo ob mnenju nosilcev predmetov in se
morebiti vnesejo v učne načrte pred oddajo na Komisijo za dodiplomski študij Univerze v
Mariboru.
- Sprememba učnega načrta študijskega programa 2. stopnje Kemija
40. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se potrdi sprememba
učnega načrta študijskega programa 2. stopnje Kemija pri predmetu:
- Organska analiza
41. SKLEP:
Priporočilo Komisije za študijske zadeve se upošteva ob mnenju nosilke predmeta in se morebiti
vnese v učni načrt pred oddajo na Komisijo za dodiplomski študij Univerze v Mariboru.

 Predlogi novih predmetov študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska
tehnika
Komisija za študijske zadeve je na seji z dne 12/10-2011 predlagala potrditev novih predmetov
študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnologija:
- Koloidna kemija (predlagateljica doc. dr. Regina Fuchs Godec)
- Elektrokemijske metode v koroziji (predlagateljica doc. dr. Mojca Slemnik)
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42. SKLEP:
Vsebini novih predmetov »Koloidna kemija« in »Elektrokemijske metode v koroziji« se vrneta
Komisiji za študijske zadeve v ponovno obravnavo iz razloga:
- pregledati (in morebiti uskladiti) vsebino z predmetom »Elektrokemija korozije«.
43. SKLEP:
Vsebine novih predmetov mora PRED obravnavo na Komisiji za študijske zadeve:
- pisno potrditi vodja laboratorija, pod katerega predlagatelji spadajo,
- pisno potrditi oz. podati mnenje skrbnik študijskega programa
- obravnavati Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

 Spremembe nosilcev predmetov
44. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se za nosilca izbirnega
predmeta “Tehnologija keramike” na UN študijskem programu 1. stopnje Kemija imenuje doc. dr.
Andrej Žnidaršič (op.: dosedanji nosilec red. prof. dr. Mihael Drofenik)
45. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se za nosilca izbirnega
predmeta “Keramika” na VS študijskem programu 1. stopnje Kemijska tehnologija imenuje doc. dr.
Andrej Žnidaršič (op.: dosedanji nosilec red. prof. dr. Mihael Drofenik)
46. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se za nosilca predmeta
“Koordinacijska kemija” na študijskem programu 2.stopnje Kemija imenuje doc. dr. Matjaž Kristl (op.:
dosedanji nosilec prof. dr. Primož Šegedin, upokojen).
47. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 12/10-2011, se za nosilko predmeta
“Anorganska kemija” na študijskem programu 2.stopnje Kemija imenuje doc. dr. Irena Ban (op.:
dosedanji nosilec doc. dr. Matjaž Kristl)

 Prošnja upokojenega izr. prof. dr. Črtomira Stropnika za izvajanje študijskega procesa
Upokojeni izr. prof. dr. Črtomir Stropnik želi, po predhodnem razgovoru v Laboratoriju za organsko
kemijo, izvajati še predmete “Predelava ogljikovih hidratov” (izbirni predmet), “Polimerne
membrane” (izbirni predmet) in “Fazno-inverzne polimerne membrane” (izbirni predmet).
Razen tega bi za študente, ki so bili vpisani in so opravljali “Organsko kemijo” pred uvedbo
bolonjskih študijskih programov, imel še tri dodatne izpitne roke.
48. SKLEP:
Upokojeni izr. prof. dr. Črtomir Stropnik bo študijskem letu 2011/2012 izvajal predmete “Predelava
ogljikovih hidratov” (izbirni predmet), Polimerne membrane” (izbirni predmet) in “Fazno-inverzne
polimerne membrane” (izbirni predmet).
Za študente, ki so bili vpisani in so opravljali “Organsko kemijo” pred uvedbo bolonjskih študijskih
programov, bo imel še tri dodatne izpitne roke.
Uporabljal bo tudi kabinet, ki je namenjen upokojenim učiteljem.
Delo izr. prof. dr. Črtomir Stropnika bo plačano preko podjemnih pogodb.
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 Potrditev tutorjev-študentov za študijsko leto 2011/2012
49. SKLEP:
Na podlagi predloga študentov, se potrdijo tutorji-študenti za študijsko leto 2011/2012: Nina Trupej,
Olivija Plohl, Matej Ravber, Blaž Belec, Urška Gabor, Sabina Markuš, Koler Amadeja, Savič Tjaša, Matej
Hribar, Božidar Aničić, Barbara Petovar, Majda Mekić in Nemanja Aničić.

 Podelitev zahvale tutorjem-študentom
50. SKLEP:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo bo tutorjem-študentom ob diplomi izdala tudi potrdilo, iz
katerega bo razvidno opravljeno število tutorskih ur.
Prav tako bo tutorstvo razvidno v prilogi k diploma (Diploma Supplement).

 Imenovanje tutorjev iz vrst visokošolskih učiteljev
51. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo za vodjo tutorjev iz vrst visokošolskih učiteljev
imenuje red. prof. dr. Zdravka Kravanjo.
52. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo imenuje tutorje iz vrst visokošolskih učiteljev:
- red. prof. dr. Jurij Krope
- red. prof. dr. Darinka Brodnjak-Vončina
- izr. prof. dr. Petra Žigert
- izr. prof. dr. Andreja Goršek
- doc. dr. Aljana Petek

AD 4
 Potrditev stališč 19. sestanka vodij laboratorijev z dne 23/09-2011
Opomba: zaradi imenovanja tutorjev iz vrst visokošolskih učiteljev (sklep št. 58), je 2. alineja stališča v
točki 1 brezpredmetna.
53. SKLEP:
Potrdijo se stališča 19. Sestanka vodij laboratorijev z dne 23/09-2011, brez 2. alineje stališča 1. točke.
Zapis sestanka je priloga k zapisniku.

 Imenovanje vodje Laboratorija za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
54. SKLEP:
Zaradi odhoda izr. prof. dr. Črtomira Stropnika, se za vodjo Laboratorija za organsko ter polimerno
kemijo in tehnologijo imenuje izr. prof. dr. Peter Krajnc.

Stran 12

Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

 Imenovanje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo
55. SKLEP:
V Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se
imenujejo:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, prodekan, predsednik
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, članica
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, članica
- izr. prof. dr. Darko Goričanec, član

 Imenovanje Komisije za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
56. SKLEP:
V Komisijo za znanstvenoraziskovalne zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se
imenujejo:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, prodekan, predsednik
- red. prof. dr. Maja Habulin, članica
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
- izr. prof. dr. Petra Žigert, članica
- izr. prof. dr. Zorka Novak-Pintarič, članica
57. SKLEP:
Na sejah Komisije za študijske zadeve je obvezna prisotnost ene izmed sodelavk službe referata.

 Imenovanje Komisije za mednarodno sodelovanje Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo
58. SKLEP:
V Komisijo za mednarodno sodelovanje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se imenujejo:
- red. prof. dr. Jurij Krope, prodekan, predsednik
- izr. prof. dr. Zorka Novak-Pintarič, članica
- doc. dr. Majda Krajnc, članica
- doc. dr. Regina Fuchs-Godec, članica
- doc. dr. Irena Ban, članica

 Imenovanje Komisije za habilitacije Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
59. SKLEP:
V Komisijo za habilitacije Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se imenujejo:
- izr. prof. dr. Peter Krajnc, prodekan, predsednik
- red. prof. dr. Maja Habulin, članica
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, članica
- izr. prof. dr. Zorka Novak-Pintarič, članica
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 Imenovanje predstojnika Katedre za kemijo Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo
60. SKLEP:
Za predstojnika Katedre za kemijo se ponovno imenuje red. prof. dr. Mihael Drofenik.

 Imenovanje predstojnika Katedre za kemijsko tehniko Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo
61. SKLEP:
Za predstojnika Katedre za kemijsko tehniko se ponovno imenuje red. prof. dr. Jurij Krope.

 Terminski plan sej Senata za študijsko leto 2011/2012
62. SKLEP:
Potrdi se okvirni terminski plan sej Senata FKKT:
- 21. november 2011 ob 14. uri
- 19. december 2011 ob 14. uri
- …. januar 2012 ob 14. uri
- 20. februar 2012 ob 14. uri
- 21. marec 2012 ob 14. uri
- 19. april 2012 ob 14. uri
- 21. maj 2012 ob 14. uri
- 29. junij 2012 ob 9. uri
- 24. september 2012 ob 9. uri

 Naročilo tujih in slovenskih revij za leto 2012
63. SKLEP:
Iz seznama naročil tujih revij se za leto 2012 črta “ICIS-chemical business”.
64. SKLEP:
Iz seznama naročil slovenskih revij se za leto 2012 črtajo revije:
- Delo: samostojen časnik za samostojno Slovenijo
- Nedelo: slovenski nedeljski časnik
- Science illustrated
Navedenih revij FKKT ne potrebuje in jih tudi ne bo “po ključu TF” plačevala.

 “Dekanove nagrade” - informacija
Izr. prof. dr. Uroš Potočnik je prisotne člane Senata oz. mentorje diplomantom seznanil, da je rok za
oddajo predlogov za podelitev dekanovih nagrad diplomantom za diplomska dela 31. 10. 2011.
Seje je bila zaključena ob 16. uri.
Maribor, 19. 10. 2011
Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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