Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
6. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 27. 01. 2012 ob
9.00 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljena:

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

ODSOTNI:

J. Krope, P. Paller, V. Brinar, B. Aničić

Z 11 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 5. redne seje z dne 19/12-2011
– 6. dopisne seje z dne 05/01-2012

2.

Kadrovske zadeve:
– Izdaja soglasij
– Izvolitve
– Imenovanje strokovnih poročevalcev

3.

Študijske zadeve:
– Prijava teme doktorske disertacije – Boštjan Denac, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Albin Matavž, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – mag. Janez Žlak
– Prijava teme doktorske disertacije – Urška Sevšek, prof. kem. in bio.
– Prijava teme doktorske disertacije – Mihael Kasaš, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Gregor Ferk, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Sabina Kavčič, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Katja Makovšek, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Prijava teme doktorske disertacije – Tina Perko, univ. dipl. inž. kem. tehn.
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – mag. Branka Mušič
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Brina Dojer, prof. kem. in bio.
– Menjava mentorja pri doktorski disertaciji – Ana Drmota Petrič, univ. dipl. inž. metalurg. In
mat.
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Ana Drmota Petrič, univ. dipl. inž.
metalurg. In mat.
– Imenovanje komisije za oceno magistrskega dela – Judita Čas Krneža, univ. dipl. inž. kem.
tehn.
– Potrditev nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
– Izvedba predmetov modula Okoljska tehnika na študijskem programu 3. bolonjske stopnje
Kemijska tehnika za izredne študente
– Potrditev terminskega plana za pripravo diplomskega dela
– Problematika laboratorijskega dela na bolonjskih študijskih programi (prof. dr. Maja
Habulin)
– Izračun povprečne ocene študija
– Zaključna dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje
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Razno, informacije
– Izvedba mednarodnih poletnih šol v študijskem letu 2011/2012
– Obvestilo o izumu iz delovnega razmerja
– Dekanove nagrade
– Dan fakultete

AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 5. redne seje Senata z dne 19/12- 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)

Informacija:
Simulacija točkovanja vrednotenja uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela (v povezavi z
napredovanjem) je pripravljena in bo obravnavana na seji Kolegija dekanov.
–

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.

Informacija:
Delovna verzija SWOT analize je pripravljena in bo obravnavana na seji Kolegija dekanov.
–

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.

Informacija:
Sestanek Strateškega sveta bo 28. 03. 2012 ob 16.00 uri.
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Varovanje prostorov
27. sklep (4. redna seja Senata z dne 21/11-2011):
Vsi prostori na FKKT se obvezno zaklepajo. Vodstvo fakultete pa bo razmislilo, kako urediti varovanje
prostorov.

1. SKLEP:
Varovanje prostorov bo obravnavano na seji Kolegija dekanov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
–

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 izbirnih predmetov.

2. SKLEP:
Sestanek vodij laboratorijev in Komisije za študijske zadeve se skliče v najkrajšem možnem času.
Sklep je bil sprejet soglasno.
–

Tečaj iz angleškega jezika za nadarjene študente
21. sklep:
Prof. George Yeoman pripravi predlog programa (tečaja) iz angleškega jezka – obseg in ovrednotenje
zadolžena za kontakt prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.

–

3. SKLEP:
Prof. George Yeoman pripravi obseg tečaja (ure) iz angleškega jezika, s finačnim ovrednotenjem –
zadolžena prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.
Sklep je bil sprejet soglasno.
–

Posodobitev sistema habilitacij
21. 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.

4. SKLEP:
Komisija za habilitacije do naslednje redne seje Senata v mesecu februarju, preveri seznam lastnih
trenutno veljavnih habilitacijskih področij in pripravi predlog kako naj se ta habilitacijska področja
preslikajo v področja tretje ravni klasifikacije ISCED.
Sklep je bil sprejet soglasno.

5. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Senata z dne 21. 11. 2011.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 6. dopisne seje Senata z dne 05/01- 2012
Op.: sklepa sta realizirana
6. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje Senata z dne 05. 01. 2012.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2
KADROVSKE ZADEVE
 Izdaja soglasij
– Doc. dr. Dušan KLINAR
Na podlagi soglasja ZRS Bistra Ptuj z dne 20/12-2011, se z doc. dr. Dušanom Klinarjem sklene
pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delovno razmerje za določen čas s krajšim delovnim časom 8 ur/t
oz. 20 %, na delovnem mestu Visokošolski učitelj v nazivu docent ŠDM D019001, sistemizirano
delovno mesto Visokošolski učitelj za področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”, ŠDM 2010167,
za obdobje enega leta, od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi začasno povečanega obsega dela.
Plača bo pokrita s SN 1101.
7. SKLEP:
Z doc. dr. Dušanom Klinarjem se sklene pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delovno razmerje za
določen čas s krajšim delovnim časom 8 ur/t oz. 20 %, na delovnem mestu Visokošolski učitelj v
nazivu docent ŠDM D019001, za obdobje enega leta, od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi začasno
povečanega obsega dela, v skladu z 52. členom Zakona o delovnih razmerjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
– Doc. dr. Matjaž DENAC
Na podlagi soglasja Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru z dne 25/11-2011, se z doc.
dr. Matjažem Denacem sklene pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delovno razmerje za določen čas s
krajšim delovnim časom 0,4 ure/t oz. 1 %, na delovnem mestu asistent z doktoratom, ŠDM H019001,
sistemizirano delovno mesto Višji raziskovalec ŠDM 2010016 za obdobje enega leta, od 01. 01. 2012
do 31. 12. 2012, zaradi dela na projektu.
8. SKLEP:
Z doc. dr. Matjažem Denacem se sklene pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delovno razmerje za
določen čas s krajšim delovnim časom 0,4 ure/t oz. 1 % , na delovnem mestu asistent z doktoratom
ŠDM H019001¸ za obdobje enega leta, od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi dela na projektu, v
skladu z 52. členom Zakona o delovnih razmerjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.
9. SKLEP:
Za doc. dr. Matjaža Denaca se pregledajo SICRIS točke in se pripravijo ukrepi za naslednje koledarsko
leto. V kolikor pogoji ne bodo izpolnjeni, doc. dr. Matjaž Denac ne bo več dopolnilno zaposlen na UM
FKKT.
Zadolžena red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina in izr. prof. dr. Peter Krajnc.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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– Izr. prof. dr. Uroš POTOČNIK
Na podlagi prošnje izr. prof. dr. Uroša Potočnika, v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim
delovnim časom na delovnem mestu visokošolski učitelj ŠDM D019001 v nazivu izredni professor, za
izdajo soglasja za slenitev podjemne pogodbe za sodelovanje pri diplomskih in magistrskih delih na
Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za obdobje 10 mesecev v študijskem letu
2011/2012.
10. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga izdajo soglasja za izr. prof. dr. Uroša Potočnika, v
delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom na delovnem mestu visokošolski
učitelj ŠDM D019001 v nazivu izredni professor, za sklenitev podjemne pogodbe na Fakulteti za
zdravstvene vede Univerze v Mariboru, za obdobje 10 mesecev v študijskem letu 2011/2012.
Sklep je bil sprejet soglasno.

 Izvolitve
Na podlagi prošenj, dokumentacije (oz. predhodnega sogjasja) in predloga Komisije za habilitacije z dne
20/01-2012, se izvedejo volitve:
– dr. Philipa Taylorja v naziv »izredni profesor« (op. druga izvolitev) za predmetno področje »Analizna
kemija«
– dr. Miloša Bogataja v naziv »asistent« (op. tretja izvolitev) za predmetno področje »Kemijska tehnika
in tehnična kemija«
– Marka Turnška, prof. kem. in bio. v naziv »asistent« (op. prva izvolitev) za predmetno področje
»Splošna in organska kemija«
– Sebastijana Huša, univ. dipl. inž. kem. tehn. v znanstveno-raziskovalni naziv »asistent«
– Saše Hočurščak, prof. bio. in kem. v znanstveno-raziskovalni naziv »asistentka«
– dr. Rebeke Kovačič Lukman v znanstveno-raziskovalni naziv »asistentka z doktoratom«
Red. prof. dr. Željko Knez je predlagal 3-člansko volilno komisijo: red. prof. dr. Zdravka Kravanjo za
predsednika ter člana, izr. prof. dr. Mojco Škerget in izr. prof. dr. Petra Krajnca.
11. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (11 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, članica
- izr. prof. dr. Peter Krajnc, član
Sklep je bil sprejet soglasno.
Izid glasovanja:
Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Dr. Miloš Bogataj

11

9

9

0

0

Dr. Philip Taylor

11

10

10

0

0

Marko Turnšek

11

10

10

0

0

Saša Hočurščak

11

10

9

1

0

Sebastjan Huš

11

10

10

0

0

Dr. Rebeka Kovačič

11

10

9

1

0
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Lukman
12. SKLEP:
Za 9 glasovi ZA in 0 PROTI je dr. Miloš Bogataj izvoljen v naziv “asistent” za predmetno področje
“Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
13. SKLEP:
Za 10 glasovi ZA in 0 PROTI je dr. Philip Taylor izvoljen v naziv “izredni profesor” za predmetno področje
“Analizna kemija”.
14. SKLEP:
Za 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Marko Turnšek, prof. kem. in bio. izvoljen v naziv “asistent” za predmetno
področje “Splošna in organska kemija”.
15. SKLEP:
Za 9 glasovi ZA in 1 PROTI je Saša Hočurščak, univ. dipl. inž. kem. tehn. izvoljena v znanstvenoraziskovalni naziv “asistentka”.
16. SKLEP:
Za 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Sebastjan Huš, univ. dipl. inž. kem. tehn. izvoljen v znanstveno-raziskovalni
naziv “asistent”.
17. SKLEP:
Za 9 glasovi ZA in 1 PROTI je dr. Rebeka Kovačič Lukman izvoljena v znanstveno-raziskovalni naziv
“asistentka z doktoratom”.

 Imenovanje strokovnih poročevalcev
-

Denis ČUČEK, univ. dipl. inž. kem. tehn.
18. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 20/01-2012, se za izvolitev (op. prva izvolitev)
Denisa Čučka, univ. dipl. inž. kem. tehn. v naziv »asistent« za predmetno področje »Kemijska tehnika
in tehnična kemija« imenujejo strokovne poročevalce:
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« – trajna
izvolitev), predsednik
- izr. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 23. 05. 2016), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Sonja Šostar Turk (izvolitveni področji »Tekstilna kemija« in »Okoljevarstveno
inženirstvo« - trajna izvolitev, UM FZV, članica
- 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. čl.
Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT)
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Gordana HOJNIK PODREPŠEK, prof. kem. in bio.
19. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 20. 01. 2012, se za izvolitev (op. prva izvolitev)
Gordane Hojnik Podrepšek, prof. bio. in kem. v naziv »asistentka« za predmetno področje »Kemijska
tehnika in tehnična kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Maja Habulin (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« – trajna
izvolitev), predsednica
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« – trajna
izvolitev), član
- red. prof. dr. Aleksandra Lobnik (izvolitveno področje »Okoljevarstveno inženirstvo« - trajna
izvolitev, UM FS, članica
- izr. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 23. 05. 2016), UM FKKT, dodatna članica
(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)
Sklep je bil sprejet soglasno.

Zaradi sorodstvene povezave, je red. prof. dr. Željko Knez vodenje diskusije za imenovanje komisije
strokovnih poročevalcev za izvolitev Maše Knez Hrnčič univ. dipl. inž. kem. tehn. predal red. prof. dr.
Mihaelu Drofeniku in se izvzel iz glasovanja.

-

Maša KNEZ HRNČIČ, univ. dipl. inž. kem. tehn.
20. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 20. 01. 2012, se za izvolitev (op. prva izvolitev)
Maše Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. tehn. v naziv »asistentka« za predmetno področje »Kemijska
tehnika in tehnična kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- izr. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 23. 05. 2016), UM FKKT, predsednica
- red. prof. dr. Jurij Krope (izvolitveno področje »Procesna tehnika« - trajna izvolitev), UM FKKT,
član
- red. prof. dr. Sonja Šostar Turk (izvolitveni področji »Tekstilna kemija« in »Okoljevarstveno
inženirstvo« - trajna izvolitev, UM FZV, članica
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija« – trajna
izvolitev), 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)
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi ZA.
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Vodenje seje je znova prevzel red. prof. dr. Željko Knez.

-

Darija CÖR, univ. dipl. inž. kem. tehn.
21. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 20. 01. 2012, se za izvolitev (op. prva izvolitev)
Darije Cör, univ. dipl. inž. kem. tehn. v naziv »asistentka« za predmetno področje »Kemijska tehnika
in tehnična kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- izr. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 23. 05. 2016), UM FKKT, predsednica
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, član
- red. prof. dr. Sonja Šostar Turk (izvolitveni področji »Tekstilna kemija« in »Okoljevarstveno
inženirstvo« - trajna izvolitev, UM FZV, članica
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija« – trajna
izvolitev), 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)
Sklep je bil sprejet soglasno.

-

Miha OMAN, univ. dipl. inž. kem. tehn.
22. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 20. 01. 2012, se za izvolitev (op. prva izvolitev)
Mihe Omana, univ. dipl. inž. kem. tehn. v naziv »asistent« za predmetno področje »Kemijska tehnika
in tehnična kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« - trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- izr. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 23. 05. 2016), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Karin Stana Kleinschek (izvolitveno področje »Tekstilna kemija« - trajna izvolitev,
UM FS, članica
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija« – trajna
izvolitev), 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)
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 3
ŠTUDIJSKE ZADEVE:


Prijava teme doktorske disertacije – Boštjan Denac, univ. dipl. inž. kem. tehn.

23. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija za
oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Priprava in karakterizacija nanokristaliničnih
ternarnih kadmijevih halkogenidov« predlagatelja Boštjana Denaca, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
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- red. prof. dr. Matjaž Valant, Univerza v Novi Gorici, predsednik
- doc. dr. Matjaž Kristl, UM FKKT, mentor-član
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Albin Matavž, univ. dipl. inž. kem. tehn.
24. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija za
oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Vpliv staranja na mehanske lastnosti smolno
vezanih brusov s korundnimi in SiC zrni« predlagatelja Albina Matavža, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Aleksander Sedmak, Mašinski fakultet Beograd, predsednik
- izr. prof. dr. Darko Goričanec, UM FKKT, mentor-član
- red. prof. dr. Jurij Krope, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – mag. Janez Žlak
25. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija za
oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Tehno – ekonomski aspekti energetske izrabe mulja
komunalnih čistilnih naprav« predlagatelja mag. Janeza Žlaka v sestavi:
- red. prof. dr. Đorđe Kozić, Mašinski fakultet Beograd, Republika Srbija, predsednik
- red. prof. dr. Jurij Krope, UM FKKT, mentor-član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Urška Sevšek, prof. kem. in bio.
26. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija za
oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Sinteza funkcionalnih zamreženih makromolekul iz
emulzij« predlagateljice Urške Sevšek, prof. kem. in bio. v sestavi:
- doc. dr. Jernej Iskra, Institut Jožef Stefan predsednik
- izr. prof. dr. Peter Krajnc, UM FKKT, mentor-član
- doc. dr. Aleš Podgornik, Bia Separations, član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Mihael Kasaš, univ. dipl. inž. kem. tehn.
27. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija za
oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Načrtovanje operabilnih procesov z matematičnim
programiranjem« predlagatelja Mihaela Kasaša, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, predsednik
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, UM FKKT, mentorica-članica
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, UM FKKT, somentor-član
- red. prof. dr. Igor Plazl, UL FKKT, član
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Prijava teme doktorske disertacije – Gregor Ferk, univ. dipl. inž. kem. tehn.
28. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Sinteza in karakterizacija magnetnih
nanodelcev za uporabo v samoregulativni magnetni hipertemiji« predlagatelja Gregorja Ferka, univ.
dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Anton Hamler, UM FERI, predsednik
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, mentor-član
- izr. prof. dr. Darko Makovec, IJS Ljubljana, član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Sabina Kavčič, univ. dipl. inž. kem. tehn.
29. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Encimska sinteza laktatnih estrov v
nekonvencionalnih topilih« predlagateljice Sabine Kavčič, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Đurđa Vasić Rački, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvaška, predsednica
- red. prof. dr. Maja Habulin, UM FKKT, mentorica-članica
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem. tehn.
30. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Sinteza in uporaba organskih biorazgradljivih
aerogelov za kontrolirano sproščanje aktivnih substanc« predlagateljice Anje Veronovski, univ. dipl. inž.
kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Venčeslav Kaučič, Kemijski inštitut Ljubljana predsednik
- izr. prof. dr. Zoran Novak, UM FKKT, mentor-član
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Katja Makovšek, univ. dipl. inž. kem. tehn.
31. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Izolacija in karakterizacija flavonoidov iz
lupin citrusov« predlagateljice Katje Makovšek, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Gyula Vatai, Corvinus University of Budapest, Faculty of Food Science,
Republika
Madžarska, predsednik
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, UM FKKT, mentorica-članica
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Prijava teme doktorske disertacije – Tina Perko, univ. dipl. inž. kem. tehn.
32. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno teme doktorske disertacije z delovnim naslovom »Formulacija in karakterizacija naravnih
polimernih nosilcev za vezavo rumenih pigmentov« predlagateljice Tine Perko, univ. dipl. inž. živ. tehn. v
sestavi:
- red. prof. dr. Đurđa Vasić Rački, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvaška, predsednica
- izr. prof. dr. Mojca Škerget, UM FKKT, mentorica-članica
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – mag. Branka Mušič
33. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Novi funkcionalni premazi z magnetnimi delci«
predlagateljice mag. Branke Mušič v sestavi:
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, predsednik
- doc. dr. Peter Venturini, UM FKKT, mentor-član
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, član
- doc. dr. Darja Lisjak, Institut Jožef Stefan Ljubljana, članica
Sklep je bil sprejet soglasno.



Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Brina Dojer, prof. kem. in bio.
34. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Primerjava strukturnih in magnetnih lastnosti kobaltovih(II)
acetatov z izbranimi N-donorskimi ligandi« predlagateljice Brine Dojer, prof. kem. in bio. v sestavi:
- red. prof. dr. Primož Šegedin, upokojen, predsednik
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, mentor-član
- doc. dr. Matjaž Kristl, UM FKKT, somentor-član
- red. prof. dr. Zvonko Jagličič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana, član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Menjava mentorja pri doktorski disertaciji – Ana Drmota Petrič, univ. dipl. inž. metalurg. in mat.
35. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, zaradi smrti doc. dr.
Andreja Žnidaršiča, prevzame mentorstvo odobrene teme doktorske disertacije »Sinteza in
karakterizacija magnetnih nanodelcev za mikrovalovne absorberje elektromagnetnega valovanja«
predlagateljice Ane Drmota Petrič, univ. dipl. inž. metalurg. in mat. red. prof. dr. Mihael Drofenik.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Ana Drmota Petrič, univ. dipl. inž. metalurg. in
mat.
36. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Sinteza in karakterizacija magnetnih nanodelcev za
mikrovalovne absorberje elektromagnetnega valovanja« predlagateljice Ane Drmota Petrič, univ. dipl.
inž. metalurg. in mat. v sestavi:
- red. prof. dr. Anton Hamler, UM FERI, predsednik
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, UM FKKT, mentor-član
- izr. prof. dr. Darko Makovec, IJS Ljubljana, član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Imenovanje komisije za oceno magistrskega dela – Judita Čas Krneža, univ. dipl. inž. kem. tehn.
37. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se imenuje komisija
za oceno magistrskega dela “Procesi izmenjave toplote in vlage v termoizolacijskih materialih«
kandidatke Judite Čas Krneža, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- red. prof. dr. Đorđe Kozić, Mašinski fakultet Beograd, Republika Srbija, predsednik
- red. prof. dr. Jurij Krope, UM FKKT, mentor-član
- izr. prof. dr. Darko Goričanec, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Potrditev nabora predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje
38. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 18/01-2012, se potrdi nabor
predmetov študijskega programa 3. bolonjske stopnje:
- Rudež Rok:
Temeljna predmeta: Moderne metode v analizni kemiji; Izbrana poglavja iz anorganske kemije
Izbirna predmeta: Kemija keramičnih materialov; Polimerna kemija
Sklep je bil sprejet soglasno.

–

Izvedba predmetov modula Okoljska tehnika na študijskem programu 2. bolonjske stopnje Kemijska
tehnika za izredne študente
39. SKLEP:
Zaradi odsotnosti doc. dr. Damjana Krajnca, bo v študijskem letu 2011/2012 predmet “Obvladovanje
onesnaževanja” modula Okoljska tehnika na študijskem programu 2. stopnje Kemijska tehnika (za
izredne študente) izvedla Izr. prof. dr. Marjana Simonič.
Namesto predmeta “Upravljanje okolja” se bo izvedel predmet “Energetski management procesov”,
nosilec Izr. prof. dr. Darko Goričanec.
Sklep je bil sprejet soglasno.

–

Potrditev terminskega plana za pripravo diplomskega dela
40. SKLEPA:
Potrdi se pomembni datumi terminskega plana za pripravo diplomskega dela:
- 1. marec 2012
- zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
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- do 26. septembra 2012
- zagovori diplomskih del
- 15. – 30. september 2012
- vpisi na MAG programe
Ostali datumi oz. načrt za pripravo diplomskih del za VS in UN programe so navedeni kot priporočila.
Sklep je bil sprejet soglasno.
–

Problematika laboratorijskega dela na bolonjskih študijskih programih
Problematika izvajanja laboratorijskega dela na bolonjskih študijskih programih je v povezavi s
predhodnim predlogom terminskega plana.
41. SKLEP:
Red. prof. dr. Zdravko Kravanja prouči možnost izvedbe vsebin v zgoščeni obliki, v povezavi s službo
referata. Zadeva bo predstavljena na seji Kolegija dekana.
Sklep je bil sprejet soglasno.

–

Izračun povprečne ocene študija
Informacija:
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo se povprečna ocean študija pravilno izračunava.
42. SKLEP:
Izračun povprečne ocene študija bi morali poenotiti oz. uskladiti znotraj slovenskih univerz, zaradi
konkuriranja na razpisih, mladih raziskovalcev, …
Izračun pa bi moral zajemati tudi ECTS točke.
Sklep se posreduje Univerzi v Mariboru.
Sklep je bil sprejet soglasno.

–

Zaključna dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje
43 SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo se strinja s predlogom, da se zaključno delo na vseh
študijskih programih 1. In 2. stopnje imenuje diplomsko/magistrsko “delo”.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 4
RAZNO, INFORMACIJE
–

Izvedba mednarodnih poletnih šol v stud. letu 2011/2012
Informacija:
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (oz. bo fakulteta soizvajalka) bo v študijskem letu
2011/2012 izvedeno:
- mednarodna poletna šola »Process Intensification by High Pressure Technologies – Actual Strategies
for Energy and Resources Conservation«; Maribor 01-10/07-2012 in Graz 11-17/7-2012
- mednarodna poletna šola »Instrumental Analysis«; Maribor 08-15/07-2012
- mednarodna poletna šola »Measurement Science in Chemistry«; Fatima, Portugalska 15-28/07-2012
- »Genetika 2012«; Maribor 27-30/09-2012
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Obvestilo o izumu iz delovnega razmerja
Prof. dr. Peter Krajnc, je v sodelovanju z raziskovalci TU Graz izumil nove porozne polimere, pripravljene
s polimerizacijo kontinuirne faze emulzij in z mehanizmom metateze – naslov izuma: “Fully
interconnected macroporous microcellular poly(dicyclopentadiene) of high mechanical resilience”.
Delež prof. dr. P. Krajnca pri izumu je 20 %.
TU Graz bo izum zaščitila s prijavo na evropski patentni urad, UM pa nima posebnega pravilnika, ki bi
urejal patentno zaščito.
Stališče:
Vzame se za znanje obvestilo o izumu “Fully interconnected macroporous microcellular
poly(dicyclopentadiene) of high mechanical resilience”. O izumu je obveščena tudi Univerza v Mariboru.

–

“Dekanove nagrade”/ “Dekanovo priznanje”
44 SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, na predlog Komisije za nagrade, potrdi “Dekanove
nagrade”:
- Zlata dekanova nagrada
- Natalija Žnidar
- Srebrna dekanova nagrada
- Nemanja Aničić
- Bronasta dekanova nagrada - Blaž Belec
Dekanovo priznanje se ne potrdi zaradi slabe ocene edinega prijavljenega kandidata.
Sklep je bil sprejet soglasno.
45 SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo predlaga, da se “Pravilnik o podeljevanju Dekanovih
nagrad in Dekanovih priznanj za raziskovalne naloge študentom FKKT” prilagodi študentom bolonjskih
študijskih programov.
Dopolnitev pravilnika pripravi Komisija za nagrade, potrdi ga Senata FKKT.
Sklep je bil sprejet soglasno.

–

“Dan fakultete”
Informacija:
“Dan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo” bo v petek, 03. februarja 2012, s pričetkom ob 13. uri
v predavalnici A-105. Ob dnevu fakultete bodo podeljene dekanove nagrade, sprejeli bomo
najuspešnejše študente, otvorili razstavo in podelili nagrado študentu/ki za najboljšo fotografijo oz.
umetniško delo.

Seja je bila zaključena ob 10.00 uri.

Maribor, 27. 01. 2012

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
prof. dr. Željko Knez
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