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ZAPISNIK
1. redne seje Akademskega zbora, ki je bila dne 09. 11. 2011 ob 14.00 uri v predavalnici A-103

PRISOTNI (po abecedi):

Ban I., Brodnjak Vončina D., Čolnik M., Črepnjak M., Doberšek D., Dojer B.,
Drofenik M., Fuchs Godec R., Goričanec D., Goršek A., Habulin M., Knez Ž., Kolar M.,
Korpar S,, Kotnik P., Kovač Kralj A., Krajnc D., Krajnc M., Krajnc P., Kranvogl R.,
Kravanja Z., Kristl M., Makovšek K., Markočič E., Novak Pintarič Z., Novak Z., Oreški S.,
Paljevac M., Pečar D., Perko T., Perva Uzunalić A., Petrinič I., Primožič M., Sevšek U.,
Simonič M., Slemnik M., Stergar J., Škerget M., Žigert P.
ŠTUDENTI (po abecedi): Hribar M., Paller P., Ravber M., Ravljen G., Tkalec G., Trupej N., Videčnik Ž.

ODSOTNI (po abecedi):

Bogataj M., Čuček L., Denac M., Islamčević Razboršek M., Iskra J., Kasaš M., Kavčič S.,
Klinar D., Krope J., Leber N., Perin P., Petek A., Potočnik U., Veronovski A., Zajšek K.
ŠTUDENTI (po abecedi): Bigec K., Mekić M., Petrovič A.

Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Izvajanje in kvaliteta pedagoškega procesa:
- Izvajanje izbirnih predmetov, izrednega študija in problematika združevanja predmetov – povezava z
obremenitvami pedagoških delavcev
- Izvajanje diplomskih del
- Sklepi Komisije za študijske zadeve o optimizaciji preverjanja znanja, sprotnem preverjanju znanja in
drugih ukrepih za izboljšanje kvalitete pedagoškega procesa
2. Predstavitev aktivnosti za ohranitev finančnega stanja fakultete
3. Uvajanje tutorskega sistema
4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in Pravilnika o izvajanju
študentske ankete
5. Sestava Poslovodnega odbora FKKT - volitve
6. Razno
Po pregledu spiska članov Akademskega zbora in prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je od 64 članov
Akademskega zbora Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prisotnih 45 članov, kar pomeni, da je
Akademski zbor sklepčen.
Predsednica Akademskega zbora je prisotne člane seznanila, da je bil na sejo Akademskega zbora povabljen
rektor Univerze v Mariboru, ki pa je svojo odsotnost opravičil.
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AD 1
 Poročilo o izvajanju izbirnih predmetov, izrednega študija in problematika združevanja predmetov, je
podal tajnik fakultete, izr. prof. dr. Zoran Novak.
– V skladu s sklepom Senata FKKT (32. redna seja Senata z dne 23/6-2011, popravek 33. redna seja z dne 27/92010), se izbirni predmeti »starih« in bolonjskih študijskih programov izvajajo v obsegu:
1 do 3 vpisani študenti: študijski proces se izvaja kot individualni študij v obliki skupinskih konzultacij v
obsegu 10 % števila ur predavanj in laboratorijskih oz. seminarskih vaj, predpisanih s študijskim
programom;
4 - 14 vpisanih študentov: študijski proces se izvaja v strnjeni obliki v obsegu 50 % števila ur predavanj
in laboratorijskih oz. seminarskih vaj, predpisanih s študijskim programom;
15 ali več študentov: študijski proces se izvaja v strnjeni obliki v obsegu 100 % števila ur predavanj in
seminarskih vaj ter 50 % števila ur laboratorijskih vaj, predpisanih s študijskim programom.
– V skladu s sklepom Senata FKKT (32. redna seja Senata z dne 23/6-2011) se izredni dodiplomski študij
»starih« in bolonjskih študijskih programov izvaja v obsegu:
1 do 3 vpisani študenti: študijski proces se izvaja kot individualni študij v obliki skupinskih konzultacij v
obsegu 10 % števila ur predavanj in laboratorijskih oz. seminarskih vaj, predpisanih s študijskim
programom;
4 - 14 vpisanih študentov: študijski proces se izvaja v strnjeni obliki v obsegu 30 % števila ur predavanj
in laboratorijskih oz. seminarskih vaj, predpisanih s študijskim programom;
15 ali več študentov: študijski proces se izvaja v strnjeni obliki v obsegu 40 % števila ur predavanj in
seminarskih vaj ter 50 % števila ur laboratorijskih vaj, predpisanih s študijskim programom.
– Zaradi nedorečenega financiranja v letu 2012, je potrebno združevanje izvajanja predmetov (n. pr.
izbirni predmet na eni smeri z obveznim predmetom na drugi smeri).
– Asistenti so razporejeni med oddelke oz. laboratorije (1. sestanek vodstva fakultete z dne 5/10-2011).
– Praviloma znaša maximalna obremenitev za asistenta 1,2 in velja za vse oblike pedagoške obveze.
– Izračun obremenitve/posameznika:
- redno delo (na matični fakulteti)
- redno delo (izven matične fakultete – na UM)
- izredni študij
Razprava:
- Doc. dr. M. Kolar: z uvedbo bolonjskih študijskih programov smo zavestno krčili ure dela. V obračun
dela bi morale biti zajete ECTS točke.
- Prof. dr. Ž. Knez: namen države je poceniti 1. stopnjo študija. Posledica pa je padanje kvalitete študija
oz. padanje nivoja znanja študentov.
Z uvajanjem vseživljenjskega učenja bi pridobili »svež« denar.
Negativno stanje prinaša tudi skupni program s FNM »Izobraževalna kemija« (1. st.). V primeru, da bi
program prijavila samo FNM, bi FKKT izgubila kemijo.
1. SKLEP:
V prihodnjem študijskem letu naj bodo pedagoški delavci z obremenitvami seznanjeni čim prej (takoj po
3. vpisu).
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 Poročilo o izvajanju diplomskih del je podal prodekan za izobraževalno dejavnost, red. prof. dr. Zdravko
Kravanja, s predstavitvijo stališč Komisije za študijske zadeve z dne 8/11-2011.
– Za bolonjske študijske programe nosilci predmetov razpišejo 2 temi diplomskih nalog, ostali
habilitirani sodelavci (v dogovoru z nosilci predmetov) pa DO 2 temi.
– V številu tem diplomskih nalog so izvzete naloge, katerih interes je industrija in so vezane na kasnejšo
zaposlitev diplomanta.
– diplomske naloge razpišejo tudi nosilci s področja fizike, matematike, ekonomi(j/k)e.
– Vključitev sodelavcev (kot komentorjev) s področja fizike, matematike in podobnih področij v
diplomska dela, ki zajemajo takšno naravo dela.
– Mentorji diplomskih del so hkrati tudi tutorji “svojim” diplomantom in spremljajo potek morebiti
neopravljenih študijskih obveznosti svojih diplomantov.
– Teme diplomskih del se razpišejo do 25. 11 2011.
– Služba referata objavi razpisane teme na spletni strani FKKT.
– V drugem tednu meseca decembra (op. po 05/12-2011) se organizira sestanek s študenti, mentorji in
nosilci predmetov.
– Z delom na diplomah bi diplomanti pričeli že v zimskem semestru (teorija, izbira literature, …), v
letnem semestru pa eksperimentalni del.
– V kolikor imajo diplomanti nekaj neopravljenih študijskih obveznosti, se jim omogoči (v dogovoru z
nosilcem predmeta in študenti) razpis dodatnega roka za opravljanje obveznosti.
– Potrebno bi bilo motivirati študente, da ne koristijo ABS staža, ampak takoj pričnejo z diplomskim
delom, končajo prvo stopnjo in se vpišejo na drugo (morda poudariti, da bodo s tem 1. generacija
“Master” študija).
– Predlaga se imenovanje delovne skupine (Aljana Petek, Zorka Novak Pintarič, ob pomoči
računalničarja) za pregled že pripravljenih Navodil za izdelavo diplomskega dela in jih ažurirati za
bolonjske študijske programe.
– FKKT je pristopila k izvajanju računalniškega programa za preverjanje plagiatov vsebin diplomskih,
magistrskih in doktorskih del ob oddaji zaključnega dela v Digitalni knjižnici UM.
Razprava:
- Prof. dr. Ž. Knez: po sklepu Senata bo Kolegij dekana do konca meseca novembra pripravil izhodišča za
pripravo navodil za izdelavo diplomskega dela po bolonjskih programih.
- G. Ravljen, študent: ABS staž bo večina študentov izkoristila, saj zajema vse ugodnosti študenta
(zavarovanje, prehrano, štipendije, zaslužek).
- Prof. dr. Z. Kravanja: morebitna motivacija za študente, da ne koristijo ABS staža – manjša generacija
študentov, večja možnost za službo.
- Doc. dr. M. Kolar: potrebna bi bila prizadevanja po ukinitvi ABS staža
- Prof. dr. D. Brodnjak Vončina: povabiti diplomante »starega« VS programa k zaključku diplome
Predlog TERMINSKEGA PLANA za pripravo diplomskega dela:

Visokošolski strokovni program Kemijska tehnologija
Diplomsko delo 7 ECTS
• 30 ur laboratorijske vaje
• 180 ur individualno delo
• trajanje približno 8,5 tedna, efektivno 25 ur dela na teden
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1. teden

Priprava dispozicije, pregled literature

2. teden

Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela

3., 4., 5., 6. teden

Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo

7., 8. teden

Pisanje diplomskega dela

UN programa Kemijska tehnologija, Kemija
Diplomsko delo 10 ECTS
• 10 ur seminar (KT) oz. seminarske vaje (KE)
• 290 ur individualno delo
• trajanje približno 12 tednov, efektivno 25 ur dela na teden
1., 2. teden

Priprava dispozicije, pregled literature

2., 3. teden

Načrt eksperimentov, osvojitev metod dela

4. – 9. teden

Eksperimentalno laboratorijsko ali inženirsko delo

10., 11., 12. teden

Pisanje diplomskega dela

Pomembni datumi
15. februar 2012
2. julij 2012
13. julij 2012
1. september 2012

Zadnji rok za prijavo teme diplomskega dela
Zadnji rok za oddajo prve pisne verzije diplome
Študentje dobijo popravke od mentorjev
Zadnji rok za prijavo študentov na MAG programe

10. september 2012

Zadnji rok za oddajo druge verzije diplome, po potrebi še korekcije
do končne verzije

5. in 26. september 2012

Zagovori diplomskih del

15. – 30. september 2012

Vpisi na MAG programe

Opomba:
Terminski plan dela v zgornjih tabelah je narejen ob predpostavki, da študent dela strnjeno približno 25 ur na teden.
Študentje si lahko delo razporedijo tudi na daljše obdobje. Datumi v tabelah so zgolj informativni in prikazujejo
skrajne roke, ki omogočajo študentom, da se lahko pravočasno vpišejo na drugostopenjske magistrske programe.

2. SKLEP:
Za sestanek s študenti, 05. 12. 2011, se pripravijo motivacijski ukrepi za pristop študentov (brez koriščenja
ABS staža) k takojšnji pripravi diplomskega dela – zadolženi: študenti, nosilci predmetov, mentorji.
 Sklepe Komisije za študijske zadeve o optimizaciji preverjanja znanja, sprotnem preverjanju znanja in
drugih ukrepih za izboljšanje kvalitete pedagoškega procesa je predstavil prodekan za izobraževalno
dejavnost, red. prof. dr. Zdravko Kravanja
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Op.: sklepi so bili obravnavani na 3. redni seji Senata FKKT z dne 19/10-2011
- Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da ukinejo kakršnokoli podvajanje
opravljanja izpitnih obveznosti (n. pr. podobne naloge pri testih za vaje in testih za pisne izpite).
Op.: po sklepu Senata bo sklep posredovan nosilcem predmetov.

- Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da študenti posamezne skupine
opravijo izpitne obveznosti pri vajah sproti in ne čakajo drugih skupine.
Predlaga se tudi opravljanje testov PRED vajami ali združitev preverjanj znanj iz vaj z pisnim
delom izpita.
Op.: po sklepu Senata bo sklep posredovan nosilcem predmetov.

- Deli izpitov, ki se nanašajo na vaje, morajo biti zaključeni pred pričetkom izpitnega obdobja.

Op: po sklepu Senata morajo študenti imeti možnost, da zaključijo tiste dele izpitov, ki se nanašajo na vaje,
pred pričetkom izpitnega obdobja.

- Komisija za študijske zadeve priporoča nosilcem predmetov, da v “duhu” sprotnega študija
študentom določijo čim manj pristopnih pogojev za opravljanje različnih obveznosti znotraj
izpitov.
Op.: po sklepu Senata bo sklep posredovan nosilcem predmetov.

- Študentski svet FKKT, skupaj z nosilci predmetov pripravi optimalno shemo opravljanja izpitov po
letnikih za bolonjske študijske programe z opcijami in napotki, kaj storiti v primeru, ko katere
izmed študijskih obveznosti študenti prvič ne opravijo.
Op. Po sklepu Senata, Študentski svet FKKT, skupaj z nosilci predmetov, pripravi optimalno shemo
opravljanja izpitov po letnikih za bolonjske študijske programe.

Razprava:
- M. Ravber, študent: preverjanje znanja pred vajami se je izkazalo za zelo pozitivno.

AD 2
Na podlagi članka, objavljenega v časniku Večer dne 25. 10. 2011 z naslovom »Svetovanje Jureta Marna za
35.500 evrov«, v katerem je zaslediti tudi krčenje pedagoških sredstev fakultetam za »pomoč« štirim
nelikvidnim fakultetam, je bil za podajo obrazložitev pozvan rektor UM.
Zaradi njegove odsotnosti pa ni bilo možno podati nikakršnih zaključkov oz. sklepov.
Doc. dr. Regina Fuchs Godec, predsednica SVIZ na FKKT, je pridobila tabelo razdelitve sredstev za študijsko
dejavnost in razvojne naloge članicam UM.
Razprava:
- prof. dr. Ž. Knez: Senat FKKT je dvakrat poslal na UM sklep, s katerim ne dovoljuje zmanjšanja finančnih
sredstev za pedagoški proces
Prihodek za redni pedagoški proces za 1. stopnjo je fiksen (2.040.612,20 €), za 2. stopnjo pa znaša 2.500
€/študenta. Nekaj čez 42.189,69 € bi naj dobili za razvojne naloge.
Upravni odbor UM je pozval 4 fakultete (»zgubaše«), da prijavijo potrebe po sofinanciranju, kar seveda ni
logično.
UM deli sredstva mimo vseh dogovorov.
UM nameni več sredstev tistim članicam, ki so v minusu in svoj minus še povečujejo z neracionalnim
zaposlovanjem, pedagoškim in raziskovalnim delom.
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Tudi skupni program s FNM »Izobraževalna kemija« prinaša izgubo. V kolikor bi program prijavila samo
FNM, bi bila lahko kemija za FKKT izgubljena, saj bi bili v tem primeru popolnoma avtonomni.

AD 3

Poročilo o tutorstu je podala izr. prof. dr. Andreja Goršek.
-

Tutorstvo na FKKT že uspešno poteka – tutorji-študenti.

-

Z letom 2011/2012 bomo pričeli z uvedbo eksperimentalnega tutorstva (z vključevanjem profesorjevtutorjev), ki bo z zaključenim študijskim letom zaključeno z anketo.

-

Na podlagi sklepa Senata FKKT z dne 19/10-2011, so tutorji iz vrst visokošolskih učiteljev red. prof. dr.
Jurij Krope, red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, izr. prof. dr. Petra Žigert, izr. prof. dr. Andreja Goršek
in doc. dr. Aljana Petek ter red. prof. dr. Zdravko Kravanja kot vodja tutorjev.

-

Z letom 2012/2013 je uvedba tutorskega sistema obvezna za vse članice UM.

-

Vsa pohvala gre tutorjem-študentom, ki so pripravili delavnico za uvajanje tutorjev-študentov.

AD 4
Poročilo o predlaganih spremembah in pripombah na Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in na
Pravilnik o izvajanju študentske ankete je podal izr. prof. dr. Samo Korpar.
Pripombe so priloga k zapisniku.
– Prof. dr. Ž. Knez je podal opombo, da naj sodelavci upoštevajo termin (ki se določi v dekanatu), do
katerega je potrebno oddati pripombe. Pripombe se zbirajo v dekanatu. Zbrane pripombe se pošljejo »v
paketu« na UM.

AD 5
Zaradi poteka mandata članom Poslovodnega odbora FKKT, so bile v skladu s 1. odstavkom 320. člena
Statuta UM (Statut UM UPB8) izvedene tajne volitve članov Poslovodnega odbora FKKT.
V skladu s 1. odstavkom 320. člena Statuta UM (Statut UM UPB8) je dekan predlagal Poslovodni odbor v
sestavi:
1. red. prof. dr. Željko KNEZ, dekan, član po svojem položaju
2. izr. prof. dr. Zoran NOVAK, tajnik, član po svojem položaju
3. Gabrijela TKALEC, prodekanica za študentska vprašanja, članica po funkciji
4. red. prof. dr. Mihael DROFENIK, predstojnik Katedre za kemijo
5. red. prof. dr. Jurij KROPE, predstojnik Katedre za kemijsko tehniko
6. red. prof. dr. Zdravko KRAVANJA, prodekan za izobraževalno dejavnost
7. izr. prof. dr. Andreja GORŠEK, predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKKT
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Izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič je za izvedbo volitev predlagala 5-člansko volilno komisijo:
- doc. dr. Irena Ban, predsednica
- dr. Darja Pečar, članica
- doc. dr. Mojca Slemnik, članiva
- doc. dr. Regina Fuchs Godec, članica
- Matej Ravber, član-študent
3. SKLEP:
Z javnim glasovanjem je bila soglasno potrjena 5-članska volilna komisija v sestavi:
doc. dr. Irena Ban, predsednica
dr. Darja Pečar, članica
doc. dr. Mojca Slemnik, članiva
doc. dr. Regina Fuchs Godec, članica
Matej Ravber, član-študent
Od 39 volilnih upravičencev, se jih je volitev udeležilo 34.
4. SKLEP:
Z 28 glasovi ZA, 1 PROTI in 5 neveljavnimi glasovnicami, je potrjena sestava Poslovodnega odbora Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru:
1. red. prof. dr. Željko KNEZ, dekan, član po svojem položaju
2. izr. prof. dr. Zoran NOVAK, tajnik, član po svojem položaju
3. Gabrijela TKALEC, prodekanica za študentska vprašanja, članica po funkciji
4. red. prof. dr. Mihael DROFENIK, predstojnik Katedre za kemijo
5. red. prof. dr. Jurij KROPE, predstojnik Katedre za kemijsko tehniko
6. red. prof. dr. Zdravko KRAVANJA, prodekan za izobraževalno dejavnost
7. izr. prof. dr. Andreja GORŠEK, predsednica Komisije za ocenjevanje kakovosti na FKKT

AD 6
Red. prof. dr. Željko Knez je seznanil prisotne, da je na fakulteto prispelo anonimno pismo, ki ugledu
fakultete in njenih zaposlenih ni v ponos. Dejal je, da so vrata dekanata odprta vsakomur in vsak lahko opravi
osebni razgovor z dekanom.
Prav tako je dekan, red. prof. dr. Željko Knez pozval prisotne k pobudi o pripravi strategije pridobivanja
raziskovalnih projektov.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Maribor, 09. 11. 2011
Za zapisnik:
Sonja Roj

Predsednica AZ:
izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič
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