Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
6. izredne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 09. 07. 2012 ob
12.30 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljen:

Ž. Knez, M. Drofenik, Z. Kravanja, J. Krope, D. Brodnjak-Vončina, M. Habulin, M. Škerget, A.
Goršek, S. Korpar, P. Krajnc, U. Potočnik, A. Petek
Z. Novak (tajnik fakultete)

ODSOTNI:
Vabljena:

V. Brinar, B. Aničić , P. Paller
R. Fuchs-Godec (SVIZ)

DNEVNI RED:
1.

Racionalizacija študijskega procesa na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)

AD 1
Razprava:
- predlagane spremembe bolonjskih študijskih programov veljajo kot “začasni” ukrep
- asistenti so “prosto” razpoložljivi, ob sodelovanju z nosilci predmetov
- minimalno število študentov na izbirni predmet = 5
- smiselni ukrep v bodoče je zmanjšanje vpisnih mest na vseh študijskih programih, je pa morda
smiselno razmisliti o nadaljnjem VS študiju

1. SKLEP:
Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ in zaradi zniževanja finančnih sredstev za pedagoško
dejavnost, se potrdijo spremembe bolonjskih študijskih programov (predmetnik) 1. In 2. stopnje.
Spremembe so priloga k zapisniku
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM.
2. SKLEP:
Senat FKKT ZAHTEVA, da se podobne racionalizacije študijskih programov izvedejo na vseh članicah Univerze
v Mariboru. V nasprotnem primeru, FKKT k racionalizaciji ne bo pristopila.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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3. SKLEP:
Senat FKKT predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da na podlagi svojih pristojnosti, slovensko javnost
obvesti o posledicah racionalizacije varčevalnih ukrepov na področju šolstva (padanje kvalitete študija, …).
Sklep je bil sprejet soglasno.
4. SKLEP:
Predlog razdelitve finančnih sredstev na Univerzi v Mariboru, ki je bil s strani rektorja UM posredovan dne
07/07-2012, za FKKT ni sprejemljiv. Od Upravnega odbora Univerze v Mariboru se zahteva, da poda
obrazložitev dviga sredstev za FNM.
Sklep je bil sprejet soglasno.
5. SKLEP:
Senat FKKT od Upravnega odbora Univerze v Mariboru pričakuje analizo racionalizacije ukrepov po članicah
mariborske univerze.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 13.15 uri.

Maribor, 09. 07. 2012

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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