Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
4. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 21. 11. 2011 ob
13.00 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljen:

Ž. Knez, M. Drofenik, J. Krope, Z. Kravanja, M. Škerget, A. Goršek, P. Krajnc, U. Potočnik, A.
Petek, B. Aničić
Z. Novak (tajnik fakultete)

ODSOTNI:
Vabljena:

D. Brodnjak-Vončina, S. Korpar, M. Habulin, P. Paller, V. Brinar
R. Fuchs-Godec (SVIZ)

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 3. redne seje z dne 19/10-2011
– 4. dopisne seje z dne 14/11-2011

2.

Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja, izdaja soglasij
– Imenovanje strokovnih poročevalcev
– Izvolitve

3.

Študijske zadeve:
– Potrditev nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
– Prijava teme doktorske disertacije - mag. Evgen Torhač
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Iva Ružić, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Ocena doktorske disertacije in imenovanje komisije za zagovor dela – Jure Strnad, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
– Ocena doktorske disertacije in imenovanje komisije za zagovor dela – Rozalija Drobež, univ. dipl.
inž. kem. tehn.
– Zamenjava nosilca predmeta na študijskem programu 3. Stopnje Kemija in kemijska tehnika
– Ekvivalentnost predmetov »starega« VS programa s študijskim programom 1. stopnje VS – 3. letnik

4.

Nagrade, priznanja:
– Nagrade Sklada Henkel Slovenija

5.

Razno, informacije
– Kazniva dejanja – kraje na FKKT
– Nova habilitacijska merila
– Delovni obsk vodstva Univerze v Mariboru
– Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT – priprava gradiva za samoevalvacijsko poročilo
– Revizija izvajanja pedagoškega procesa na FKKT
– Problematika financiranja fakultet na UM – nespošovanje 60 in 61. člena Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih zavodo in drugih zavodov
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AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 3. redne seje Senata z dne 19/10- 2011
Črtanje sklepov:
Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB8), predstojnika katedre, na predlog
katedre, imenuje in razrešuje dekan članice.
1. SKLEP:
Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB8), se iz zapisnika 3. redne seje Senata
FKKT z dne 19/10-2011 črtata 60. in 61. sklep.

Pregled nerealiziranih sklepov:
– Vrednotenje uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela
1. sklep:
Simulacija točkovanja vrednotenja uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela za obdobje zadnjih 3
let se pripravi do 31. 12. 2011.
(Op.: zadolžen izr. prof. dr. Zoran Novak)
–

SWOT analiza:
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.
(Op.: zadolženi red. prof. dr. Zdravko Kravanja, izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, red. prof. dr. Maja
Habulin, izr. prof. dr. Peter Krajnc, 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)

–

Strateški svet:
3. sklep:
Prof. dr. Željko Knez bo do 05. 01. 2012 določil termin za sestanek Strateškega svet – spomladi 2012.

–

Minimalni kriteriji za izvajanje izbirnih predmetov:
7. sklep:
Prodekani FKKT pripravijo predloge minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov do konca
meseca novembra. Predlogi bodo posredovani Komisiji za študijske zadeve v mnenje.
2. SKLEP:
Prodekani FKKT takoj pristopijo k pripravi minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov.
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Izhodišča za pripravo navodil za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih
7. 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.
Opombi:
Komisija za študijske zadeve je predlagala delovno skupino (doc. dr. Aljana Petek, izr. prof. dr.
Zorka Novak Pintarič, ob pomoči računalničarja) za pregled že pripravljenih Navodil za izdelavo
diplomskega dela in jih ažurirati za bolonjske študijske programe.
Termin za predstavitev diplomskih del bi bil po 05. 12. 2011 – skupaj s študenti, mentorji in
nosilci predmetov.
3. SKLEP:
Izhodišča za pripravo navodil za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih, za sejo kolegija
dekana, pripravi prodekan za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Zdravko Kravanja.

–

Goljufanje pri opravljanju izpitov
10. sklep:
Kolegij dekana bo dogovoril navodila za preprečevanje goljufanja pri opravljanju izpitov.

4. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Senata z dne 19. 10. 2011, z izbrisanim 60. in 61. sklepom.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 4. dopisne seje Senata z dne 14/11- 2011
5. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Senata z dne 14. 11. 2011.

AD 2
KADROVSKE ZADEVE
 Delovna razmerja
 Petra PERIN, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Za asistentko Petro Perin, univ. dipl. inž. kem. tehn., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim
delovnim časom 80 % oz. 32 ur/t, na delovnem mestu asistent do 31. 12. 2011, je predlagana
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na delovno mesto asistent ŠDM D010001, sistemizirano
delovno mesto visokošolski sodelavec asistent za predmetno področje “Biokemija” ŠDM 2010157,
za določen čas s krajšim delovnim časom 60 % oz. 24 ur/t od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi
povečanega obsega pedagoškega dela. Plača bo pokrita s SN 1101.
6. SKLEP:
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Z asistentko Petro Perin, univ. dipl. inž. kem. tehn. se sklene pogodba o zaposlitvi na delovno
mesto asistent ŠDM D010001, za določen čas s krajšim delovnim časom 60 % oz. 24 ur/t od 01. 01.
2012 do 31. 12. 2012, zaradi povečanega obsega pedagoškega dela, v skladu z 52. členom Zakona o
delovnih razmerjih.

 dr. Muzafera PALJEVAC
Za asistentko dr. Muzafero Paljevac, v delovnem razmerju za določen čas s krajšim delovnim časom
82 % oz. 32,8 ur/t, na delovnem mestu asistent z doktoratom do 30. 04. 2012, je predlagana
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na delovno mesto asistent v nazivu asistent z doktoratom ŠDM
D010001, sistemizirano delovno mesto visokošolski sodelavec asistent za predmetno področje
“Splošna in organska kemija” ŠDM 2010242, za določen čas 100 % od 01. 01. 2012 do 31. 07. 2013,
zaradi povečanega obsega pedagoškega dela. Plača bo pokrita s SN 1101.
7. SKLEP:
Z asistentko dr. Muzafero Paljevac se sklene pogodba o zaposlitvi na delovno mesto asistent v
nazivu asistent z doktoratom ŠDM D010001, za določen čas s polnim delovnim časom od 01. 01.
2012 do 31. 12. 2012, zaradi povečanega obsega pedagoškega dela, v skladu z 52. členom Zakona o
delovnih razmerjih.

 Izdaja soglasij
 izr. prof. dr. Peter KRAJNC
Izr. prof. dr. Peter Krajnc, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolski
učitelj ŠDM D019001, v nazivu izredni profesor, je podal prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
podjemne pogodbe na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, za izvedbo pedagoškega procesa pri
predmetu “Kemija” (6 ur P), za čas od 01. 12. 2011 do 20. 01. 2012.
8. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof. dr. Petra
Krajnca, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolski učitelj ŠDM
D019001, v nazivu izredni profesor, za sklenitev podjemne pogodbe na Medicinski fakulteti Univerze
v Mariboru za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetu “Kemija” (6 ur P), za čas od 01. 12. 2011
do 20. 01. 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. Petra ŽIGERT
Izr. prof. dr. Petra Žigert, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska
učiteljica ŠDM D019001, v nazivu izredna profesorica, je podala prošnjo za izdajo soglasja za
sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani
v obsegu 5 % za čas od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na
programu P1-0297 “Teorija grafov” in projektu J1-4106 “Izredno veliki grafi in omrežja”.
9. SKLEPA:
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Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof. dr. Petro Žigert,
v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska učitelijica ŠDM D019001, v
nazivu izredna profesorica, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Inštitutu za matematiko,
fiziko in mehaniko v Ljubljani v obsegu 5 %, za čas od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012, zaradi izvajanja
raziskovalnega dela na programu P1-0297 “Teorija grafov” in projektu J1-4106 “Izredno veliki grafi in
omrežja”, v skladu z 9. odstavkom 63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št.
119/06 s sprem in dopol. do 78/11) in na podlagi 9. odstavka 287. člena Statuta UM (Statut UM
UPB8, Ur. l. RS št. 1/10).

Izr. prof. dr. Petra Žigert, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska
učiteljica ŠDM D019001, v nazivu izredna profesorica, je podala prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
dopolnilnega delovnega razmerja na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru v
obsegu 10 % za čas od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na projektu
J1-2043 “Grafi in sorodne matematične strukture”.
10. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof. dr. Petro Žigert,
v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska učitelijica ŠDM D019001, v
nazivu izredna profesorica, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Fakulteti za naravoslovje
in matematiko Univerze v Mariboru v obsegu 10 %, za čas od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012, zaradi
izvajanja raziskovalnega dela na projektu J1-2043 “Grafi in sorodne matematične strukture”, v
skladu z 9. odstavkom 63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s
sprem in dopol. do 78/11) in na podlagi 9. odstavka 287. člena Statuta UM (Statut UM UPB8, Ur. l.
RS št. 1/10).

Izr. prof. dr. Petra Žigert, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska
učiteljica ŠDM D019001, v nazivu izredna profesorica, je podala prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
dopolnilnega delovnega razmerja na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani v obsegu
do 20 % za čas od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu P10297 “Teorija grafov” in projektu J1-4106 “Izredno veliki grafi in omrežja”.
11. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof. dr. Petro Žigert,
v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu visokošolska učitelijica ŠDM D019001, v
nazivu izredna profesorica, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Inštitutu za matematiko,
fiziko in mehaniko v Ljubljani v obsegu do 20 %, za čas od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi
izvajanja raziskovalnega dela na programu P1-0297 “Teorija grafov” in projektu J1-4106 “Izredno
veliki grafi in omrežja”, v skladu z 9. odstavkom 63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l.
RS št. 119/06 s sprem in dopol. do 78/11) in na podlagi 9. odstavka 287. člena Statuta UM (Statut UM
UPB8, Ur. l. RS št. 1/10).

 Pedagoški delavci FKKT
Pedagoški delavci FKKT so podali prošnje za izdajo soglasij za sklenitev dopolnih delovnih
razmerij pri istem delodajalcu za največ do 20 % delovnega časa, za določen čas enega leta od 01.
01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi izvajanja znanstvenoraziskovalnega dela na programih oz. projektih,
v skladu s 146. členom ZDR in v skladu z 9. odstavkom 63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem in dopol. do 78/11).
12. SKLEP:
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Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasij pedagoškim delavcem za
sklenitev dopolnilnih delovnih razmerij pri istem delodajalcu za največ do 20 % delovnega časa, za
določen čas enega leta od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega programov
oz. projektov, v skladu z 146. členom ZDR in v skladu z 9. odstavkom 63. člena Zakona o visokem
šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem in dopol. do 78/11):
- red prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina
20 % SN 2102, 2216
- doc. dr. Regina Fuchs Godec
15 % SN 2102
- izr. prof. dr. Darko Goričanec
20 % SN 2117
- izr. prof. dr. Andreja Goršek
20 % SN 2106
- red. prof. dr. Maja Habulin
20 % SN 2108
- red. prof. dr. Željko Knez
17 % SN 2108, 2131
- doc. dr. Mitja Kolar
10 % SN 2102, 2216, 2217
- doc. dr. Anita Kovač Kralj
20 % SN 2106, 2218
- mag. Petra Kotnik
10 % SN 2303
- doc. dr. Damjan Krajnc
20 % SN 1101
- pedagoško delo
- doc. dr. Majda Krajnc
20 % SN 2106
- izr. prof. dr. Peter Krajnc
10 % SN 2216, 2217, 2102
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja
20 % SN 2106
- red. prof. dr. Jurij Krope
20 % SN 2117
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
20 % SN 2106, 2218
- izr. prof. dr. Zoran Novak
20 % SN 2108
- doc. dr. Severina Oreški
20 % SN 2132, 2104
- doc. dr. Darja Pečar
20 % SN 2106, 2218
- doc. dr. Aljana Petek
20 % SN 2102, 2342
- asist. dr. Amra Perva Uzunalić
20 % SN 1101
- pedagoško delo
- doc. dr. Mateja Primožič
20 % SN 2108
- izr. prof. dr. Marjana Simonič
20 % SN 2106
- doc. dr. Mojca Slemnik
12 % SN 2102
- izr. prof. dr. Mojca Škerget
20 % SN 2108, 2211

 Imenovanje strokovnih poročevalcev
13. SKLEP:
Komisija za habilitacije predlaga Senatu FKKT pričetek postopka izvolitve doc. dr. Majde Krajnc (op.
tretja izvolitev) v naziv docentka za predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« in
imenovanje strokovnih poročevalcev:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja (predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Igor Plazl (predmetno področje »Kemijsko inženirstvo«, trajna izvolitev), UL FKKT, član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec (predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, izvolitev
do 20. 04. 2014), UM FKKT, član
- zasl. prof. dr. Peter Glavič (predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, trajna
izvolitev), upokojen, dodatni član
(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)

 Izvolitve
Na podlagi prošnje, dokumentacije in predloga Komisije za habilitacije z dne 11/11-2011, se opravijo
volitve:
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- Jasmine Korenak, univ. dipl. inž. kem. tehn. v znanstveno-raziskovalni naziv »asistentka« (op. druga
izvolitev).
Imenovanje tričlanske volilne komisije:
14. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (10 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- doc. dr. Aljana Petek, predsednica
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, članica
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, članica
Izid glasovanja:
Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

10

10

10

0

0

Jasmina Korenak

15. SKLEP:
Za 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Jasmina Korenak, univ. dipl. inž. kem. tehn. izvoljena v znanstvenoraziskovalni naziv “asistentka”.

AD 3
ŠTUDIJSKE ZADEVE:


Potrditev nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
16. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011, se potrdi nabor
predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje:
- Hojnik Nuša:
Temeljna predmeta: Napredna organska kemija; Izbrana poglavja iz anorganske kemije
Izbirni predmeti: Sonokemijske metode; Sodobne difrakcijske tehnike, Sinteza nanomaterialov
- Petrovič Aleksandra:
Temeljna predmeta: Uporabna matematika; Načrtovanje (bio)reaktorskih sistemov
Izbirna predmeta: Industrijske aplikacije membranskih filtracijskih procesov; Kemometrične in
statistične metode v kemiji
- Cör Darija:
Temeljna predmeta: Produktna tehnika; Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi
Izbirna predmeta: Razvoj naravnih produktov; Prenosni pojavi v kemijski tehniki
- Čuček Denis:
Temeljna predmeta: Produktna tehnika; Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi
Izbirna predmeta: Prenosni pojavi v kemijski tehniki; Razvoj naravnih produktov
- Žerjav Gregor:
Temeljna predmeta: Prenosni pojavi v kemijski tehniki; Načrtovanje (bio)reaktorskih sistemov
Izbirna predmeta: Energetski management; Nanotehnologije
- Feguš Urban:
Temeljna predmeta: Produktna tehnika; Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi
Izbirna predmeta: Razvoj naravni produktov; Nanotehnologije
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- Berce Peter:
Temeljna predmeta: Uporabna matematika; Napredna organska kemija
Izbirna predmeta: Uporaba elektrokemijskih metod v analizni kemiji; Elektrokemija korozije
- Vnučec Doroteja:
Temeljna predmeta: Načrtovanje (bio)reaktorskih sistemov; Produktna tehnika
Izbirna predmeta: Okoljska tehnika; Biokataliza in biotransformacije


Prijava teme doktorske disertacije kandidata mag. Evgena Torhač-a
17. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Izkoriščanje nizkotemperaturnih
geotermalnih virov z visokotemperaturno toplotno črpalko za daljinsko ogrevanje« predlagatelja mag.
Evgena Torhača v sestavi:
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Jurij Krope, UM FKKT, član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec, UM FKKT, član
- red. prof. dr. Đorđe Kozić, Mašinski fakultet Beograd, Republika Srbija, član



Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidatke Ive Ružić, univ. dipl. inž. kem. tehn.
18. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Grape antioxidants – influence of processing parameters on
their content and activity« predlagateljice Ive Ružić, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Jurij Krope, UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, mentor-član
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, UM FKKT, somentorica-članica
- red. prof. dr. Đurđa Vasić-Rački, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvaška, članica



Ocena doktorske disertacije kandidata Jureta Strnada, univ. dipl. inž. kem. tehn. in imenovanje
komisije za zagovor dela
Komisija za oceno doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Željko Knez, red. prof. dr. Zdravko
Kravanja in red. prof. dr. Aleksander Pavko je podala pozitivno oceno doktorske disertacije
»Optimizacija gojitvenih pogojev pri izboru sesalnih celičnih linij za proizvodnjo kompleksnih bioloških
zdravil« kandidata Jureta Strnada, univ. dipl. inž. kem. tehn.
19. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011, se potrdi poročilo
komisije za oceno doktorske disertacije »Optimizacija gojitvenih pogojev pri izboru sesalnih celičnih linij
za proizvodnjo kompleksnih bioloških zdravil« kandidata Jureta Strnada, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je dne 14/11-2011 predlagala za predsednika Komisije za
zagovor doktorske disertacije kandidata Jureta Strnada, univ. dipl. inž. kem. tehn., izr. prof. dr. Petra
Krajnca, prodekana za razvojno dejavnost.
Po stalni praksi na FKKT je predsednik zagovorov magistrskih/doktorskih del prodekan za
znanstvenoraziskovalne zadeve, ki je z novim mandatom red. prof. dr. Mihael Drofenik.
20. SKLEP:
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Imenuje se komisija za zagovor doktorske disertacije z naslovom »Optimizacija gojitvenih pogojev pri
izboru sesalnih celičnih linij za proizvodnjo kompleksnih bioloških zdravil« kandidata Jureta Strnada,
univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, UM FKKT, mentor-član
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, član
- red. prof. dr. Aleksander Pavko, UL FKKT, član


Ocena doktorske disertacije kandidatke Rozalije Drobež, univ. dipl. inž. kem. tehn. in imenovanje
komisije za zagovor dela
Komisija za oceno doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Igor Plazl, red. prof. dr. Zdravko Kravanja,
red. prof. dr. Željko Knez in izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič je podala pozitivno oceno doktorske
disertacije »Optimiranje procesov proizvodnje bioplina iz živalskih in drugih organskih odpadkov z
uporabo računalniško podprte procesne tehnike« predagateljice Rozalije Drobež, univ. dipl. inž. kem.
tehn.
21. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011 se potrdi poročilo
komisije za oceno doktorske disertacije »Optimiranje procesov proizvodnje bioplina iz živalskih in drugih
organskih odpadkov z uporabo računalniško podprte procesne tehnike« predagateljice Rozalije Drobež,
univ. dipl. inž. kem. tehn.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je dne 14/11-2011 predlagala za predsednika Komisije za
zagovor doktorske disertacije kandidatke Rozalije Drobež, univ. dipl. inž. kem. tehn., izr. prof. dr. Petra
Krajnca, prodekana za razvojno dejavnost.
Po stalni praksi na FKKT je predsednik zagovorov magistrskih/doktorskih del prodekan za
znanstvenoraziskovalne zadeve, ki je z novim mandatom red. prof. dr. Mihael Drofenik.
22. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 14/11-2011 se imenuje komisija
za zagovor doktorskega dela »Optimiranje procesov proizvodnje bioplina iz živalskih in drugih organskih
odpadkov z uporabo računalniško podprte procesne tehnike« predagateljice Rozalije Drobež, univ. dipl.
inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, UM FKKT, mentor - član
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, UM FKKT, somentorica - članica
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, član
- red. prof. dr. Igor Plazl, UL FKKT, član



Zamenjava nosilca predmeta na študijskem programu 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika
23. SKLEP:
Zaradi poteka habilitacije dr. Nineti Majcen in na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne
zadeve z dne 14/11-2011, nosilstvo izbirnega predmeta »Razvoj merilnih postopkov« na študijskem
programu 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika prevzame red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.

Stran 9

Univerza v Mariboru



Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

Ekvivalentnost predmetov “starega” VS programa s študijskim programom 1. stopnje VS – 3. letnik
24. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve z dne 06/10-2011, se potrdi ekvivalentnost predmetov
»starega« VS študijskega programa z študijskim programom 1. stopnje VS – 3 letnik, kot je prikazano v
tabeli:
»Stari« študijski program

Bolonjski študijski program

VS Kemijska tehnologija

VS Kemijska tehnologija

Gradiva

ekvivalentna

Materiali

Strojni elementi

ekvivalentni

Elementi procesnih naprav

Analiza procesov

ekvivalentna

Analiza procesov

Ekonomija in ekonomika

ekvivalentna

Ekonomija in ekonomika

Sinteza procesov

ekvivalentna

Sinteza procesov

Procesne naprave

Ekvivalentne

Prosto izbirni predmet

Podjetništvo

Ekvivalentno

Podjetništvo

Izbirni predmet:
- Industrijska analiza
- Organska tehnologija
- Ekološka tehnologija
- Anorganska tehnologija
- Tehnologija vod

Ekvivalentno

Izbirni predmet:
- Instrumentalna analiza
- Organska tehnologija
- Okoljska tehnologija
- Anorganska tehnologija
- Tehnologija vod

Priznajo se tudi vse opravljene vaje

AD 4


Nagrade Sklada Henkel Slovenija
25. SKLEP:
Za podelitev nagrad Sklada Henkel Slovenije se predlagajo kandidati:
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
- Klavdija Leskovar (povprečna ocena izpitov 9,89; končna ocean 9,92) za diplomsko delo “Optimiranje
bioprocesnih pogojev in parameterizacija rastne krivulje gojenja probiotične biopopulacije v ekološko
pridelanem mleku”
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:
- Anita Danč za magistrsko delo “Sinteza in karakterizacija nanodelcev CdTe s sonokemijsko metodo v
vodnem mediju”
- Sebastijan Kovačič za doktorsko delo “Hibridni polyHIPE materiali”
26. SKLEP:
V kriterije za izbor nagrajencev nagrad Sklada Henkel Slovenije za dodiplomski študij se vključi še dolžina
trajanja študija.
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AD 5
RAZNO, INFORMACIJE


Kazniva dejanja – kraje na FKKT
Prof. dr. Željko Knez je seznanil prisotne člane senata z odtujitvijo tehtnice v Laboratoriju za organsko
kemijo. Tehtnica je bila pogrešena v petek, 18/11-2011.
O kraji je bila obveščena tudi policija.
27. SKLEP:
Vsi prostori na FKKT se obvezno zaklepajo. Vodstvo fakultete pa bo razmislilo, kako urediti varov anje
prostorov.



Nova habilitacijska merila
Prof. dr. Peter Krajnc je seznanil prisotne člane senata, da so bila na seji Komisije za izdelavo meril za
habilitacijo z večino glasov sprejeta Nakvis merila. Predstavnikom tehniških fakultet namreč ni uspelo
prepričat spejema poostrenih meril.
Nakvis merila dovoljujejo, da se lahko kandidat enkrat izvoli po starih merilih tudi v višji naziv, če so bila
nova merila sprejeta na polovici kandidatove izvolitvene dobe.
Ostrejši pogoj je edino neprekinjeno 3-mesečno raziskovalno ali pedagoško delo v tujini (za izvolitev v
naziv izredni oz. redni professr).



Delovni obisk vodstva Univerze v Mariboru
Dne 15. 12. 2011 bo ob 9. uri vodstvo Univerze v Mariboru (rector, prorektorji, glavna tajnica) obiskalo
FKKT. Osnovni namen obiska je seznanitev s ključnimi procesi na fakulteti, še posebej s področja
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, seznanitev z razvojnimi načrti fakultete in
morebitnimi odprtimi akademskimi vprašanji.
28. SKLEP:
S strani FKKT bodo delovnemu obisku UM prisotvovali dekan, prof. dr. Željko Knez, prodekani prof. dr.
Zdravko Kravanja, prof. dr. Jurij Krope, prof. dr. Mihael Drofenik, prof. dr. Peter Krajnc, tajnik, prof. dr.
Zoran Novak in predsednica KOKU, prof. dr. Andreja Goršek.



Komisija za ocenjevanje kakovosti FKKT – priprava gradiva za samoevalvacijsko poročilo
Predsednica KOKU na FKKT je seznanila prisotne člane Senata, da bo do 15. 01. 2012 potrebno oddati
samoevalvacijsko poročilo.
29. SKLEP:
- vodje laboratorijev pripravijo seznam vseh raziskovalcev, z pedagoško in raziskovalno obremenitvijo
- novelirati oz. posodobiti je potrebno bazo SICRIS (raziskovalci posameznih raz. skupin, …)
- navesti morebitne odmevne dosežke
30. SKLEP:
Za namen promocije fakultete se bo nabavila vitrina za predstavitev dosežkov sodelavcev FKKT (n. pr.
nagrade, monografije, odmevni prispevki, …).
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Revizija izvajanja pedagoškega procesa na FKKT
Tajnik fakultete, izr. prof. dr. Zoran Novak je seznanil prisotne člane Senata, da na FKKT poteka revizija
izvajanja pedagoškega procesa.
31. SKLEP:
Tajnik fakultete, prof. dr. Zoran Novak preveri, ali je potrebno nadomeščanje pedagoškega procesa za
čas trajanja praznika.
32. SKLEP:
Nosilci projektov in programov do 10. 12. 2011 oddajo napoved razdelitve ur za leto 2012.



Problematika financiranja fakultet na UM – nespoštovanje 60. In 61. člena Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Na podlagi razdelitve finančnih sredstev za pedagoški proces med članice UM, ki jo je sprejel Upravni
odbor UM, na podlagi katere so bila dodeljena znatno višja sredstva fakultetam, ki izkazujejo izgubo ter
s tem kršena 60. in 61. člen Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, so
nekatere članice UM pred odločitvijo, da izstopijo iz mariborske univerze.
Stališče:
- če iz mariborske univerze izstopi fakulteta, ki prinaša izgubo, ni nobene škode. Če pa izstopi
fakulteta, ki je dobra in dobro posluje, ima dobre študijske programe, je pa to za univerzo izjemno
slabo.
- Rektor UM bi se moral ukvarjati z “dobrimi” fakultetami in ne obratno.
- Potrebno je dogovoriti financiranje skupnih programov med fakultetami in financiranje vseh
programov na UM.
- Prouči se možnost prenosa študijskega programa “Izobraževalna kemija” na FKKT.

Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.

Maribor, 21. 11. 2011

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
prof. dr. Željko Knez
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