Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
9. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 23. 04. 2012 ob
14.00 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljena:

Ž. Knez, M. Drofenik, J. Krope, D. Brodnjak-Vončina, M. Škerget, A. Goršek, S. Korpar, P.
Krajnc, U. Potočnik, A. Petek, V. Brinar, B. Aničić
Z. Novak (tajnik fakultete)R. Fuchs-Godec (SVIZ)

ODSOTNI:

Z. Kravanja, M. Habulin, P. Paller

Z 12 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 8. redne seje z dne 21/03-2012
– 8. dopisne seje z dne 27/03-2012
– 4. izredne seje z dne 30/03-2012
– 9. dopisne seje z dne 03/04-2012

2.

Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja – izdaja soglasja
– Imenovanje strokovnih poročevalcev
– Podaljšanje izvolitvene dobe – dr. Maša Islamčević Razboršek
– Izvolitve

3.

Študijske zadeve:
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – mag. Jerneja Godnjavec
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – mag. Karmen Rajer Kanduč
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Tanja Vnučec Popov, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Miša Biro, prof. kem. in bio.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Darja Kavšek, prof. kem. in bio.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Sabina Kavčič, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Katja Makovšek, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Prijava teme doktorske disertacije – Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
– Zamenjava predmeta na podiplomskem študiju – Ljubo Germič

4.

Razno, informacije
– Mednarodno tekmovanje iz matematike – obvestilo o rezultatih študentov FKKT
– Ureditev spletne strani FKKT
– Diplomska dela doc. dr. Anite Kovač Kralj
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AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 8. redne seje Senata z dne 21/03- 2012
-

Vizija razvoja posameznega laboratorija
1. sklep:
V najkrajšem času člani Senata (do 01/04-2012) – vodje laboratorijev pripravijo vizijo razvoja posameznega
laboratorija.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Op.: Vizijo razvoja so podali Laboratorij za organsko kemijo, Laboratorij za anorgansko kemijo,
Laboratorij za termotehniko in Laboratorij za fizikalno kemijo.
1. SKLEP:
Prodekan za razvoj, izr. prof. dr. Peter Krajnc pozove vodje laboratorijev, ki še niso oddali vizije, da jo
pripravijo do konca meseca aprila.
Sklep je bil sprejet soglasno.

-

Postopki za izvolitev v raziskovalne nazive

Zaradi hitrejšega pridobivanja raziskovalnega naziva “raziskovalni asistent – univ. dipl. inž.”, se
predlaga črtanje 3. in 4. alineje:
8. sklepa:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 14/03-2012 in predloga dekana, izvolitev v raziskovalni naziv
– raziskovalni asistent (univ.dipl.inž.) poteka po kriterijih:
- kandidat vloži prošnjo na pristojno institucijo (fakulteto) za izvolitev v prvi raziskovalni naziv,
- prošnjo obravnava vodja laboratorija, ki prouči ustreznost kandidata za izvolitev v prvi raziskovalni naziv
(raziskovalni asistent), poda mnenje in predlag izvolitve posreduje v odločitev Komisiji za habilitacije FKKT in
Senatu FKKT,
- Senat FKKT na predlog Komisije za habilitacije FKKT imenuje strokovne poročevalce(3),
- strokovni poročevalci v roku enega meseca napišejo strokovno poročilo o izpolnjevanju pogojev za izvolitev v
raziskovalni naziv, v katerem predlagajo ustreznost oz. neustreznost izvolitve,
- Senat fakultete na predlog Komisije za habilitacije FKKT kandidata izvoli v prvi raziskovalni naziv
(raziskovalni asistent) in predlaga vpis v register raziskovalcev.

2. SKLEP:
Potrdi se črtanje 3. In 4. alineje 8. sklepa 8. redne seje Senata z dne 21/03-2012, ki sedaj glasi:
“Izvolitev v raziskovalni naziv – raziskovalni asistent (univ.dipl.inž.) poteka po kriterijih:
- kandidat vloži prošnjo na pristojno institucijo (fakulteto) za izvolitev v prvi raziskovalni naziv,
- prošnjo obravnava vodja laboratorija, ki prouči ustreznost kandidata za izvolitev v prvi
raziskovalni naziv (raziskovalni asistent), poda mnenje in predlog izvolitve posreduje v odločitev
Komisiji za habilitacije FKKT in Senatu FKKT,
- Senat fakultete na predlog Komisije za habilitacije FKKT kandidata izvoli v prvi raziskovalni naziv
(raziskovalni asistent) in predlaga vpis v register raziskovalcev.”
Sklep je bil sprejet soglasno.
Opomba:
Pri postopkih za izvolitev v raziskovalne nazive se uporabljajo pravilniki: “Pravilnik o raziskovalnih
nazivih” (Ur. l. RS št. 126/2008), “Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti” (Ur. l. RS št. 4/2011), “Pravilnik o spremembi Pravilnika o
raziskovalnih nazivih” (Ur. l. RS št. 55/2011) in “Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
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postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti” (Ur. l. RS št.
72/2011), zato SE ČRTA 11. sklep 8. redne seje Senata FKKT 21/03-2011.

-

Predlogi za podelitev častnih naslovov, priznanj in nagrad UM
32. sklep:
Komisija za nagrade FKKT predlaga kandidate za podelitev častnih naslovov univerze “Zaslužni profesor” in
“Dobrotnik UM” in kandidata/ko za podelitev priznanja “Bronasti znak”

3. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za nagrade FKKT, se za podelitev priznanja “Bronasti znak” predlaga
doc. dr. Matjaž Kristl.
Sklep je bil sprejet soglasno.
-

Strokovno izpopolnjevanje raziskovalcev iz tujine na FKKT
37. sklep:
S strani Univerze v Mariboru se pridobi pravna razlaga glede zavarovanja tujcev, ki so na strokovnem
izpopolnjevanju na fakulteti.

Informacija:
Na podlagi pravne razlage s strani Univerze v Mariboru, je eden izmed pogojev za opravljanje
raziskovalnega dela na članici UM, zavarovanje tujih študentov za primer poškodbe pri delu.
Osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovanje v državi, članici EU, Švici in EGP oz. v državi, s katero
je Republika Slovenija sklenila sporazum o socialnem zavarovanje in ki zakonito prebivajo na ozemlju
RS, se lahko zavarujejo za primer poškodbe pri delu.
Stroške prijave in prispevka za primer nesreče in poškodbe pri delu krije članica UM, na kateri št
udent opravlja delo.

4. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Senata z dne 21. 03. 2012, z popravljenim 8. sklepom in črtanim 11.
sklepom .
Sklep je bil sprejet soglasno.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 8. dopisne seje Senata z dne 27/03- 2012
Op.: sklep je realiziran
5. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 8. dopisne seje Senata z dne 27. 03. 2012.
Sklep je bil sprejet soglasno.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 4. izredne seje Senata z dne 30/03- 2012
Op.: sklepi so bili poslani na Rektorat, skupaj z Izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev za izvedbo 2.
stopnje rednega študija
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6. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. izredne seje Senata z dne 30. 03. 2012.
Sklep je bil sprejet soglasno.

 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 9. dopisne seje Senata z dne 03/04- 2012
Op.: sklepa sta realizirana
7. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 9. dopisne seje Senata z dne 03. 04. 2012.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2
KADROVSKE ZADEVE


Delovna razmerja – izdaja soglasja
– Izr. prof. dr. Uroš POTOČNIK
Izr. prof. dr. Uroš Potočnik, v delovnem razmerju za nedoločen čas s krajšim delovnim časom na
delovnem mestu visokošolski učitelj ŠDM D019001, v nazivu izredni professor, je podal prošnjo za
izdajo soglasja za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru v obsegu 20 %, za čas od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2013, zaradi izvajanja raziskovalnega dela
na programu P3-0067.
8. 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 profesor, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na
Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, v obsegu 20 % za čas od 01. 05. 2012 do 31. 12. 2013,
zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu P3-0067, v skladu 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 14.
odstavka 330. člena Statuta UM (Statut UM-UPB9, Ur. l. RS št. 6/12).
Sklep je bil sprejet soglasno.
– Petra PERIN, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Asist. Petra Perin, univ. dipl. inž. kem. tehnol., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim
delovnim časom na delovnem mestu asistent ŠDM D010001, je podala prošnjo za izdajo soglasja za
sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru v obsegu 15
%, za čas od 01. 05. 2012 do 31. 05. 2012 in 5 % za čas od 01. 06. 2012 do 31. 12. 2012, zaradi
izvajanja raziskovalnega dela na programu P3-0067.
9. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga izdajo soglasja za asist. Petro Perin, univ. dipl. inž. kem.
tehnol., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim delovnim časom, na delovnem mestu asistent
ŠDM D010001, za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Medicinski fakulteti Univerze v
Mariboru, v obsegu 15 % za čas od 01. 05. 2012 do 31. 05. 2012 in 5 % za čas od 01. 06. 2012 do 31.
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12. 2012, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu P3-0067, v skladu 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
14. odstavka 330. člena Statuta UM (Statut UM-UPB9, Ur. l. RS št. 6/12).
Sklep je bil sprejet soglasno.
– Roman KRANVOGL, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Roman Kranvogl, univ. dipl. inž. kem. tehnol., v delovnem razmerju za določen čas na delovnem
mestu mladi raziskovalec ŠDM H017002, je podal prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev podjemne
pogodbe za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu “Osnove okoljske kemije” (90 ur) na Fakulteti
za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za obdobje od 25. 04. 2012 do 30. 06. 2012.
10. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga izdajo soglasja za Romana Kranvogla, univ. dipl. inž.
kem. tehnol., v delovnem razmerju za določen čas na delovnem mestu mladi raziskovalec ŠDM
H017002, za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu “Osnove okoljske kemije” (90 ur) na Fakulteti
za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za obdobje od 25. 04. 2012 do 30. 06. 2012.
Fakulteta za naravoslovje in matematiko 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 moten delo na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev
– dr. Mateja Primožič
11. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 13/04-2012, se za pričetek postopka izvolitve (op.
druga izvolitev) dr. Mateje Primožič v naziv »docentka« 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), UM FKKT, predsednica
- izr. prof. dr. Andreja Goršek (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« –
izvolitev do 19. 12. 2012), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Đurđa Vasić Rački (izvolitveno področje »Kemijsko inženirstvo« - trajna izvolitev),
Sveučilište u Zagrebu, članica
- izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 06. 09. 2014), 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.
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– dr. Irena Ban
12. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 13/04-2012, se za pričetek postopka izvolitve (op.
tretja izvolitev) dr. Irene Ban v naziv »docentka« za predmetno področje »Splošna in anorganska
kemija« in imenovanje strokovnih poročevalcev:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija«, trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- doc. dr. Matjaž Kristl (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija – izvolitev do 04. 01.
2014), UM FKKT, član
- izr. prof. dr. Darko Makovec (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija« izvolitev do 20. 10. 2013), Institut Jožef Stefan, član
- doc. dr. Aljana Petek (izvolitveno področje »Fizikalna kemija in kemijska termodinamika« izvolitev do 22. 01. 2014), 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.


Podaljšanje izvolitvene dobe
– Dr. Maša Islamčević Razboršek
Dr. Maša Islamčević Razboršek je v skladu z 8. odstavkom 10. člena Meril za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev podala prošnjo za
podaljšanje izvolitvene dobe (op. izvolitev poteče 07. 06. 2012) v nazivu asistentka za predmetno
področje »Analizna kemija«, zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka (od
07. 11. 2010 do 06. 11. 2011 in pravice do naknadnegadopusta za nego in varstvo otroka (od 07. 11.
2011 do 04. 02. 2012). Skupno trajanje odsotnosti z dela je 1 leto, 2 meseca in 29 dni.
13. SKLEP:
V skladu z 8. odstavkom 10. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev in na podlagi prdlog Komisije za habilitacije z dne 13/04-2012,
se dr. Maši Islamčević Razboršek se za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta in dopusta
za nego in varstvo otroka in zaradi pravice do naknadnega dopusta za nego in varstvo otroka,
podaljša izvolitvena doba v nazivu »asistentka« za predmetno področje »Analizna kemija«, od 08. 06.
2012 do 05. 09. 2013.



Izvolitve
Na podlagi prošnje in dokumentacije, se Senatu FKKT predlaga izvolitev:
– Denisa Čučka, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistent« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
– Mihe Omana, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistent« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
– Gordane Hojnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv “asistentka” « (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
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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
– Denisa Čučka, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločita red. prof. dr. Željko Knez in red. prof. dr. Mojca
Škerget
– Mihe Omana, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločita red. prof. dr. Željko Knez in red. prof. dr. Mojca
Škerget
– Gordane Hojnik, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločita red. prof. dr. Željko Knez in red. prof. dr. Maja
Habulin
Imenovanje tričlanske volilne komisije
Red. prof. dr. Željko Knez je predlagal 3-člansko volilno komisijo v sestavi doc. dr. Aljana Petek, red. prof.
dr. Mojca Škerget in izr. prof. dr. Samo Korpar. Za predsednico je predlagal doc. dr. Aljano Petek.
14. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (12 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- doc. dr. Aljana Petek, predsednica
- red. prof. dr. Mojca Škerget, članica
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
Izid glasovanja:
Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Denis Čuček

12

10

9

0

1

Miha Oman

12

10

10

0

0

12

11

11

0

0

Gordana
Podrepšek

Hojnik

15. SKLEP:
Z 9 glasovi ZA in 0 PROTI je Denis Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljen v naziv “asistent” za
predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
16. SKLEP:
Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Miha Oman, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljen v naziv “asistent” za
predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
17. SKLEP:
Z 11 glasovi ZA in 0 PROTI je Gordana Hojnik Podrepšek, prof. kem. in bio. izvoljena v naziv “asistentka”
za predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
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AD 3
ŠTUDIJSKE ZADEVE:


Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – mag. Jerneja Godnjavec
18. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Vpliv površinske obdelave nanodelcev titanovega dioksida
rutilne kristalne strukture na UV absorpcijske lastnosti polimernega nano kompozita« predlagateljice
mag. Jerneje Godnjavec v sestavi:
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, predsednik
- doc. dr. Peter Venturii, Helios d.d. Domžale, mentor-članica
- red. prof. dr. Mojca Škerget, UM FKKT, somentorica-članica
- izr. prof. dr. Majda Žigon, Kemijski inštitut Ljubljana, članica
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – mag. Karmen Rajer Kanduč
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi doc. dr. Andreja Drolc, red. prof. dr. Darinka
Brodnjak Vončia in doc. dr. Mitja Kolar je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Študija
postopka priprave referenčnega materiala pigmentnega titanovega dioksida in določitev pripisane
vrednosti s pripadajočo merilno negotovostjo« predlagateljice mag. Karmen Rajer Kanduč.
19. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Študija postopka priprave referenčnega materiala pigmentnega
titanovega dioksida in določitev pripisane vrednosti s pripadajočo merilno negotovostjo« predlagateljice
mag. Karmen Rajer Kanduč.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina in somentorja doc. dr. Mitja Kolar.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Tanja Vnučec Popov, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi doc. dr. Mitja Kolar, red. prof. dr. Darinka
Brodnjak Vončina in izr. prof. dr. Helena Prosen je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije
»Razvoj in uporaba tehnike suhe lise plazme za kvantitativno določevanje topiramata v študijah
farmakokinetike in bioekvivalence« predlagateljice Tanje Vnučec Popov, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
20. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Razvoj in uporaba tehnike suhe lise plazme za kvantitativno
določevanje topiramata v študijah farmakokinetike in bioekvivalence« predlagateljice Tanje Vnučec
Popov, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina in somentorico izr. prof. dr. Helena
Prosen.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Miša Biro, prof. kem. in bio.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi doc. dr. Mitja Kolar, red. prof. dr. Darinka
Brodnjak Vončina in izr. prof. dr. Marjana Novič je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije
»Preučevanje vplivov različnih parametrov na učinkovito odstranjevanje ionov iz vodnih raztopin z
membransko kapacitivno deionizacijo« predlagateljice Miše Biro, prof. kem. in bio.
21. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Preučevanje vplivov različnih parametrov na učinkovito
odstranjevanje ionov iz vodnih raztopin z membransko kapacitivno deionizacijo« predlagateljice Miše
Biro, prof. kem. in bio.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Darja Kavšek, prof. kem. in bio.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi izr. prof. dr. Marjana Novič, red. prof. dr. Darinka
Brodnjak Vončina in doc. dr. Mitja Kolar je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Razvoj
in uporaba analiznih metod določanja težkih kovin v okoljskih vzorcih z emisijsko spektrometrijo z
induktivno sklopljeno plazmo« predlagateljice Darje Kavšek, prof. kem. in bio.
22. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Razvoj in uporaba analiznih metod določanja težkih kovin v
okoljskih vzorcih z emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo« predlagateljice Darje
Kavšek, prof. kem. in bio.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina in somentorja doc. dr. Mitja Kolar.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Sabina Kavčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Đurđa Vasić Rački, red. prof. dr.
Maja Habulin in red. prof. dr. Željko Knez je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije
»Encimska sinteza laktatnih estrov v nekonvencionalnih topilih« predlagateljice Sabine Kavčič, univ. dipl.
inž. kem. tehnol.
23. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Encimska sinteza laktatnih estrov v nekonvencionalnih topilih«
predlagateljice Sabine Kavčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Maja Habulin in somentorja red. prof. dr. Željko Knez.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Venčeslav Kaučič, izr. prof. dr. Zoran
Novak in red. prof. dr. Željko Knez je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Sinteza in
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uporaba organskih biorazgradljivih aerogelov za kontrolirano sproščanje aktivnih substanc«
predlagateljice Anje Veronovski, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
24. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Sinteza in uporaba organskih biorazgradljivih aerogelov za
kontrolirano sproščanje aktivnih substanc« predlagateljice Anje Veronovski, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorja se predlaga izr. prof. dr. Zoran Novak in somentorja red. prof. dr. Željko Knez.
Sklep je bil sprejet soglasno.


Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Katja Makovšek, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Gyula Vatai, red. prof. dr. Mojca
Škerget in red. prof. dr. Željko Knez je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Isolation and
Characterisation of Flavonoids from Citrus Peels« predlagateljice Katje Makovšek, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
25. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Isolation and Characterisation of Flavonoids from Citrus Peels«
predlagateljice Katje Makovšek, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorja se predlaga red. prof. dr. Mojca Škerget in somentorja red. prof. dr. Željko Knez
Sklep je bil sprejet soglasno.



Prijava teme doktorske disertacije – Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
26. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se imenuje komisija
za oceno teme teme doktorske disertacije »Ocena kakovosti podatkov pridobljenih v programih
spremljanja podzemnih vod in uporaba kemometrijskih metod za določitev merilnih mest«
predlagateljice Nataše Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehn. v sestavi:
- izr. prof. dr. Marjana Novič, Kemijski inštitut Ljubljana, predsednica
- red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, UM FKKT, mentorica-članica
- doc. dr. Mitja Kolar, UM FKKT, somentor-član
Sklep je bil sprejet soglasno.



Zamenjava predmeta na podiplomskem študiju
27. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 16/04-2012, se Ljubu Germiču,
univ. dipl. inž. kem. tehnol. odobri zamenjava izbirnega predmeta »Matematika« z izbirnim predmetom
»Produktna tehnika«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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AD 4
RAZNO, INFORMACIJE


Mednarodno tekmovanje iz matematike – obvestilo o rezultatih študentov FKKT
Informacija:
Božidar Aničič in Vuk Radojković sta se udeležila mednarodnega tekmovanja iz matematike –
International Mathematical Competition, Ostrava, Češka Republika in dosegla 62. Mesto od več kot 90
tekmovalcev v njuni kategoriji.
28. SKLEP:
Preveri se možnost doniranja sredstev (0,5 % iz dohodnine posameznika) za tekmovanja, poletne šole, …
v sklopu društev – Slovenskega kemijskega društva, Društva Kemik, preko Univerze oz. možnost
ustanovitve društva na FKKT.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Ureditev spletne strani FKKT
29. SKLEP:
Za dokončno ureditev spletnih strani FKKT se zadolžita izr. prof. dr. Peter Krajnc in doc. dr. Mojca
Slemnik, v povezavi z urejevalcem spletne strani – “Priprava spletnih strani - Mitja Krope s.p.”
Sklep je bil sprejet soglasno.



Diplomska dela doc. dr. Anite Kovač Kralj
30. SKLEP:
Doc. dr. Anito Kovač Kralj se opozori, da sta še vedno v veljavi sklepa Senata, s katerim je bilo določeno
število diplom na nosilca predmeta (op. 10. redna seja z dne 16/04-2008) in, da se tema diplomskega dela
obvezno prijavi na začetku dela (op. 13. redna seja z dne 19/09-2008).
Sklep je bil sprejet soglasno.
31. SKLEP:
Služba referata spremlja število diplom/nosilca predmeta.
Sklep je bil sprejet soglasno.
32. SKLEP:
Diplomska dela, katerih uporabnik je industrija, morajo biti vezana na pogodbo oz. sporazum. V kolikor
ni podpisane pogodbe (oz. sporazuma) s podjetjem, kot uporabnikom znanja, diplomska dela ni možno
opravljati.
Pogodba oz. sporazum je priloga k dokumentaciji za prijavo diplomskega dela.
Sklep se posreduje v vednost službi referata in nosilcem predmetov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Maribor, 23. 04. 2012

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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