Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
5. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 19. 12. 2011 ob
9.30 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljena:

Ž. Knez, J. Krope, Z. Kravanja, D. Brodnjak-Vončina, S. Korpar, M. Škerget, A. Goršek, P.
Krajnc, U. Potočnik, A. Petek
R. Fuchs-Godec (SVIZ)

ODSOTNI:
Vabljen:

M. Drofenik, M. Habulin, P. Paller, V. Brinar, B. Aničić
Z. Novak (tajnik fakultete)

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 4. redne seje z dne 21/11-2011
– 5. dopisne seje z dne 01/12-2011

2.

Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja
– Objava delovnega mesta tajnijka FKKT
– Izdaja soglasij
– Imenovanje strokovnih poročevalcev

3.

Študijske zadeve:
– Potrditev nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
– Predlog minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov
– Predlog Navodil (in predloge) za izvajanje diplomskega dela po bolonjskih študijskih programih
– Predlog posebnega izobraževalnega programa za nadarjene študente

4.

Razno, informacije
– Posodobitev sistema habilitacij – Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020
– Študentska anketa
– Problematika financiranja fakultet na UM
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AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 4. redne seje Senata z dne 21/11- 2011
Pregled nerealiziranih sklepov:
– Vrednotenje uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela
1. sklep (3. redna seja Senata z dne 19/10-2011):
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 (3. redna seja Senata z dne 19/10-2011):
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)
1. SKLEP:
Nadgradi se že pripravljena SWOT analiza – zadolžen prof. dr. Zdravko Kravanja.

–

Strateški svet:
3. sklep (3. redna seja Senata z dne 19/10-2011):
Prof. dr. Željko Knez bo do 05. 01. 2012 določil termin za sestanek Strateškega svet – spomladi 2012.

–

Goljufanje pri opravljanju izpitov
10. sklep (3. redna seja Senata z dne 19/10-2011):
Kolegij dekana bo dogovoril navodila za preprečevanje goljufanja pri opravljanju izpitov.

–

Varovanje prostorov
27. sklep:
Vsi prostori na FKKT se obvezno zaklepajo. Vodstvo fakultete pa bo razmislilo, kako urediti varovanje
prostorov.

2. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Senata z dne 21. 11. 2011.
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 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 5. dopisne seje Senata z dne 01/12- 2011
3. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje Senata z dne 01. 12. 2011.

AD 2
KADROVSKE ZADEVE
 Delovna razmerja
 doc. dr. Marko BRAČKO
Za doc. dr. Marka Bračka, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu Samostojni
strokovni delavec VII/2, je predlagana sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na delovno mesto Asistent
ŠDM D010001 v nazivu asistent z doktoratom, sistemizirano delovno mesto Visokošolski sodelavec
asistent za področje fizike ŠDM 2010012, za nedoločen čas od 01. 01. 2012 dalje. Dr. Marko Bračko je
bil izvoljen v naziv docent na UM FNM dne 06. 12. 2011. Plača bo pokrita s SN 1101.
4. SKLEP:
Z doc. dr. Markom Bračkom se sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas od 01. 01. 2012 dalje, na
delovno mesto Asistent ŠDM D010001, v nazivu asistent z doktoratom.

 red. prof. dr. Mihael Drofenik
Za red. prof. dr. Mihaela Drofenika, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu
Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor, je predlagana sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na
delovno mesto Visokošolski učitelj ŠDM D019001 v nazivu redni profesor, sistemizirano delovno
mesto Visokošolski učitelj UNI za področje Splošna in anorganska kemija, ŠDM 2010004, za
nedoločen čas s krajšim delovnm časom 97,5 % oz. 39 ur/t od 01. 01. 2012 do 31. 05. 2012, zaradi
zaposlitve delavca (2,5 %) na Nanotesla inštitutu Ljubljana, zaradi mentorstva MR in zaradi
povečanega obsega dela. Plača bo pokrita s SN 1101.
5. SKLEP:
Z prof. dr. Mihaelom Drofenikom se sklene nova pogodba o zaposlitvi na delovno mesto Visokošolski
učitelj ŠDM D019001 v nazivu redni profesor, za določen čas s krajšim delovnim časom 97,5 % oz. 39
ur/t od 01. 01. 2012 do 31. 05. 2012, zaradi začasno povečanega obsega dela, v skladu z 52. členom
Zakona o delovnih razmerjih.
Pogodba o zaposlitvi št. 1150/FKKT-2009, ki jo je imel delavec sklenjeno za nedoločen čas miruje in
stopi v veljavo naslednji dan po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

 Objava delovnega mesta tajnika FKKT
Na razpisano delovno mesto tajnika Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bilo objavljeno v
dnevniku “Delo” dne 25. 11. 2011 in na Zavodu za zaposlovanje RS dne 25. 11. 2011, se je v razpisnem
roku prijavilo devetnajst kandidatov (izr. prof. dr. Zoran Novak, Jasmina Peček, Lena Grgurevič, Saša
Kotnjek, Dunja Kodrman, Saša Simončič, Helena Knez, Nina Simič, Mojca Dobravc, Simeona Marič,
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Simona Stojnšek, Petra Božič, Marijana Zekovič, Tanja Koler, Polonca Kitak, Anita Rižnik, Daniela Arnuš,
Nataša Hozjan in Darja Frim).
Po zapisu sestanka Komisije za pregled vlog FKKT z dne 14. 12. 2011 je bilo ugotovljeno, da so oddali
nepopolne vloge oziroma ne izpolnjujejo pogojev kandidati: Saša Kotnjek, Dunja Kodrman, Saša Simočič,
Helena Knez, Nina Simič, Mojca Dobravc, Simeona Marič, Simona Stojnšek, Petra Božič, Marijana
Zekovič, Tanja Koler, Polonca Kitak, Anita Rižnik, Daniela Arnuš, Nataša Hozjan, Darja Frim.
Razpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta tajnika FKKT izpolnjujejo izr. prof. dr. Zoran Novak,
Jasmina Peček in Lena Grgurevič.
Na podlagi navedenega je Komisija za pregled vlog FKKT za izbiro tajnika FKKT predlagala Senatu FKKT
izr. prof. dr. Zorana Novaka, ki je do sedaj uspešno opravljal po pooblastilu začasna dela in naloge
tajnika FKKT in, ki izpolnjuje pogoje tza razpisano delovno mesto.
6. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM soglaša, da dekan Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo predlaga za izbiro na delovno mesto tajnika FKKT izr. prof. dr. Zorana Novaka, za mandatno
dobo štirih (4) let, in sicer od 13. 01. 2012 do 12. 01. 2016.
Predlog se pošlje v mnenje glavnemu tajniku UM in v imenovanje rektorju Univerze v Mariboru.

 Izdaja soglasij
 Red. prof. dr. Željko Knez
Red. prof. dr. Željko Knez, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu Dekan ŠDM
B019303, je podal prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev avtorske pogodbe na Fakulteti za
zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za izvedbo pedagoškega procesa pri predmetu Kemija (8 ur
konzultacij in 4 ure konzultacij - seminar), za čas od 01. 01. 2012 do 30. 09. 2012.
7. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da prodekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za red. prof. dr. Željka
Kneza , v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu Dekan ŠDM B019303, za
sklenitev avtorske pogodbe na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za izvajanje
pedagoškega procesa pri predmetu Kemija (8 ur konzultacij in 4 ure konzultacij - seminar), za čas od
01. 01. 2012 do 30. 09. 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.

 doc. dr. Matjaž KRISTL
Doc. dr. Matjaž Kristl, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu asistent ŠDM
D010001, v nazivu asistent z doktoratom, je podal prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
dopolnilnega delovnega razmerja na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, v obsegu 20 % za čas od 01. 01.
2012 do 31. 12. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu P2-0089 “Sodobni anorganski
magnetni in polprevodni materiali.
8. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za doc. dr. Matjažu Kristlu , v
delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu asistent ŠDM D010001, v nazivu asistent z
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doktoratom, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, v
obsegu 20 % za čas od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu
P2-0089 “Sodobni anorganski magnetni in polprevodni materiali, 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. Uroš Potočnik
Izr. prof. dr. Uroš Potočnik, v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 70 % oz.
28 ur/t, na delovnem mestu Visokošolski učitelj ŠDM D019001 v nazivu izredni profesor, je podal
prošnjo za izdajo soglasja za izvajanje pedagoškega procesa na Fakulteti za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru, pri predmetih Farmakogenomika, Osnove molekularne in populacijske
genomike in Rekombinantna DNA tehnologija ter mentorstva oziroma somentorstva pri magistrskih
delih, za čas od 01. 01. 2012 do 30. 09. 2012.
9. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof. dr. Uroša
Potočnika , v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 70 % oz. 28 ur/t, na
delovnem mestu Visokošolski učitelj ŠDM D019001 v nazivu izredni profesor, za sklenitev
avtorske pogodbe na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za izvajanje pedagoškega
procesa pri predmetih Farmakogenomika, Osnove molekularne in populacijske genomike in
Rekombinantna DNA tehnologija ter mentorstva oziroma somentorstva pri magistrskih delih, za čas
od 01. 01. 2012 do 30. 09. 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.
 Petra Perin, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Petra Perin, univ. dipl. inž. kem. tehn., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim delovnim časom
60 % oz. 24 ur/t, na delovnem mestu Asistent ŠDM D010001 v nazivu asistent, je podala
prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti
Univerze v Mariboru v obsegu 20 %, za čas od 01. 01. 2012 do 30. 04. 2012, zaradi izvajanja
raziskovalnega dela na projektu J3-2175 “Genetska dispozicija in farmakogenomika vnetnih črevesnih
bolezni”.
10. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za asist. Petro Perin, univ.
dipl. inž. kem. tehn., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim delovnim časom 60 % oz. 24 ur/t,
na delovnem mestu Asistent ŠDM D010001 v nazivu asistent, za sklenitev dopolnilnega delovnega
razmerja na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru v obsegu 20 %, za čas od 01. 01. 2012 do 30.
04. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na projektu J3-2175 “Genetska dispozicija in
farmakogenomika vnetnih črevesnih bolezni”, 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).
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 Imenovanje strokovnih poročevalcev
-

dr. Danijela Doberšek
Komisija za habilitacije je dne 09. 12. 2011 imenovanje strokovnih poročevalcev za izvolitev (op.
tretja izvolitev) dr. Danijele Doberšek v naziv »asistentka« za predmetno področje »Procesna
tehnika«:
- red. prof. dr. Jurij Krope (izvolitveno področje »Procesna tehnika« – trajna izvolitev), predsednik
- red. prof. dr. Matjaž Hriberšek (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM FS,
član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 20. 04. 2014), UM FKKT, član
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, 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)
11. SKLEP:
Glede na znanstvenoraziskovalno delo dr. Danijele Doberšek in glede na ekvivalentnost področja, se
kandidatki predlaga izvolitev za predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«.
12. SKLEP:
Za izvolitev dr. Danijele Doberšek v naziv »asistentka« se potrdijo strokovni poročevalci, ki jih je
predlagala Komisija za habilitacije z dne 09. 12. 2011:
- red. prof. dr. Jurij Krope (izvolitveno področje »Procesna tehnika« – trajna izvolitev), predsednik
- red. prof. dr. Matjaž Hriberšek (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM FS,
član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 20. 04. 2014), UM FKKT, član
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, 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)

-

dr. Miloš Bogataj
13. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 09. 12. 2011, se za izvolitev (op. tretja izvolitev) dr.
Miloša Bogataja v naziv »asistent« za predmetno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« –
trajna izvolitev), predsednik
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, član
- red. prof. dr. Matjaž Hriberšek (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM FS,
član
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 06. 09. 2014), UM FKKT, dodatna članica
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(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 nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
14. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 12/12-2011, se potrdi nabor
predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje:
- Heržič Katja:
Temeljna predmeta: Visokotlačni in drugi napredni separacijski procesi; Načrtovanje (bio)reaktorskih
sistemov
Izbirni predmeti: Biokataliza in biotransformacije; Sinteza nanomaterialov
- Hosnar Jernej:
Temeljna predmeta: Uporabna matematika; Sinteza sistemov
Izbirna predmeta: Optimization of Energy System; Obratovanje procesov
- Jazbec Tea:
Temeljna predmeta: Uporabna matematika; Sinteza sistemov
Izbirna predmeta: Obratovanje procesov, Optimization of Energy System



Predlog minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov
Stališča Komisije za študijske zadeve z dne 12/12-2011:
Stališča k tč. 1 – Število kontaktnih ur:
- Delo “zastonj” ni sprejemljivo.
- Izbirni predmeti se izvajajo v obsegu 50 %, v kolikor je vpisanih študentov 1 - 14/predmet.
- V kolikor se izbirni predmeti izvedejejo v obsegu 50 %, se predmete vključi v urnik.
Stališča k tč. 3 – Načini ocenjevanja:
- Ustni oz. teoretični del izpita nadomesti zagovor seminarske naloge s power point predstavitvijo
- Namesto pisnega izpita lahko študent opravlja obsežnejšo seminarsko nalogo, z vključitvijo
eksperimentalnega oz. projektnega dela. Izdelek se oceni.
- Ocenjevanje vaj lahko nadomesti zagovor vaj – kot seminarska naloga.
- Seminarska naloga se pripravi po konceptu diplomskega dela, v skrajšani obliki.
Stališča k tč. 4 – Čas študenta/predmet:
- 25 – 30 ur za 1 ECTS.
- Nosilci predmetov spremljajo obremenitve študentov.
15. SKLEP:
Predlogi minimalnih kriterijev za izvajanje izbirnih predmetov, ki jih je predlagala Komisije za študijske
zadeve z dne 12. 12. 2011 se vzamejo na znanja.
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16. SKLEP:
V začetku meseca januarja 2012 se skliče sestanek vodij laboratorijev in študijske komisije, na temo
finančnega vpliva na predlagane minimalne kriterije za izvajanje izbirni predmetov.


Predlog Navodil (in predloge) za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih študijskih programih (3.
Izredna seja Komisije za študijske zadeve z dne 12/12-2011)
17. SKLEP:
Potrdi se predlog Navodil (in predloge) za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih študijskih programih.



Predlog posebnega izobraževalnega programa za nadarjene študente
Stališča Komisije za študijske zadeve z dne 12/12-2011:
- Študente motivirati za udeležbo na poletnih šolah, ob pomoči predavateljev (poiskati ustrezna
področja poletnih šol, preveriti možnosti sofinanciranja udeležb)
- V prvem semestru prvega letnika seminarske naloge niso smiselne
- Delo v laboratorijih ne prinese dodatnega študijskega uspeha, niti ne vpliva na oceno
- Vodje laboratorijev oz. vodje projektov/programov razmislijo, ali lahko “nadpovprečne” študente
uporabijo za raziskovalno delo v laboratorijih
- Predlaga se imenovanje delovne skupine (po en član iz študijske komisije, KZRZ in komisije za
mednarodne zadeve in Aničić Nemanja) za “iskanje” oz. pridobivanje potencialnih nadarjenih
študentov.
18. SKLEP:
Stališča Komisije za študijske zadeve z dne 12. 12. 2011 v zvezi s posebnim izobraževalnim programom
za nadarjene študente se vzamejo na znanje.
19. SKLEP:
Zainteresirani študenti, ki bodo izrazili željo po nadgradnji znanja, se bodo obravnavali individualno.
Študentom pa damo vedeti in jim ponudimo možnost po raziskovalem delu v laboratorijih.
Informacija:
Dijaki 2. Gimnazije Maribor so izrazili željo po sodelovanju pri raziskovalnih projektih. Mentorica dijakom
je profesorica kemije, ga. Zdenka Keuc (zdenka.keuc@gmail.com; telefon 33-04-438).
20. SKLEP:
Zainteresirani vodje laboratorijev oz. mentorji se direktno povežejo z g. Zdenko Keuc. Vsa dogovarjanja
pa se v vednost posredujejo na e-naslova: zeljko.knez@uni-mb.si in sonja.roj@uni-mb.si.

Kot ena izmed možnosti za nadarjene študente bi bil tudi tečaj iz angleškega jezika. Prof. George
Yeoman je namreč ponudil izpeljavo tečaja iz angleškega jezika.
21. SKLEP:
Prof. George Yeoman pripravi predlog programa (tečaja) iz angleškega jezka – obseg in ovrednotenje –
zadolžena za kontakt prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.
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Posodobitev sistema habilitacij – Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020
V skladu z usmeritvami nacionalnega programa visokega šolstva je Habilitacijska komisija UM sprejela
sklepa:
“Članice UM svoja habilitacijska področja oblikujejo v skladu s področji na tretji ravni klasifikacije ISCED
(85 področij).”
“Pregleda se priemerljivost sprejetih veljavnih habilitacijskih področij članic s 3. nivojem klasifikacije
ISCED in klasifikacijo sprejetih študijskih programov do konca februarja 2012”.
22. SKLEP:
Na podlagi poziva habilitacijske komisije UM, do konca meseca februarja 2012 senat:
1. Preveri seznam lastnih trenutno veljavnih habilitacijskih področij
2. Pripravi predlog, kako naj se ta habilitacijska področja preslikajo v področja tretje ravni klasifikacije
ISCED. Pri pripravi predloga področij se upošteva:
- klasifikacija lastnih prijavljenih študijskih programov (ki so klasificirani po klasifikaciji ISCED ali
šifrantu Klasius-P, ki je praktično identičen klasifikaciji ISCED)
- kadrovska struktura strokovnjakov z ustreznih področij, ki bodo lahko imenovani kot strokovni
poročevalci pri pripravi poročil v postopku habilitacij.



Študentska anketa
Na podlagi javne objave rezultatov študentske ankete, so bila sprejeta
stališča:
- Verodostojnost podatkov (n. pr. 1 študent – 1 program – 2 glasova)
- Gre za diskrepanco med realnim stanjem in oceno (n. pr. očitek ocenjevalca, da ni študijske literature,
čeprav literature obstaja in je zapisana v učnem načrtu predmeta)
- Kršitev zakona o varovanju osebni podatkov (anonimna anketa, javna objava podatkov učitelja, z
navedno imena in priimka)
23. SKLEP:
Senat FKKT predlaga, da mora imeti vsak profesor možnost ugovora na oceno, še pred javno objavo
rezultatov študentske ankete.
Ugovor oz. komentar naj bo objavljen skupaj z rezultati.



Problematika financiranja fakultet na UM
24. SKLEP:
Merila za delitev sredstev za pedagoško dejavnost naj bodo sprejeta v roku dveh mesecev in naj bodo
jasna in korektna.
Merila, ki so bila sprejeta na UO UM za FKKT niso sprejemljiva.
V merila naj bo vključena tudi raziskovalna uspešnost članice.
25. SKLEP:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo mora prejeti sredstva, ki so bila zagotovljena na dan 31. 12.
2010.
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26. SKLEP:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je izpeljala že vse možne načine za zmanjšanje porabe
sredstev.

Seja je bila zaključena ob 10.45 uri.

Maribor, 19. 12. 2011

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
prof. dr. Željko Knez
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