Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
10. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 21. 05. 2012 ob
13.00 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljena:

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

ODSOTNI:
Vabljen:

J. Krope, S. Korpar, V. Brinar, B. Aničić
Z. Novak (tajnik fakultete)

Z 11 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 9. redne seje z dne 23/04-2012

2.

Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja – izdaja soglasja
– Izvolitev

3.

Študijske zadeve:
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Polonca Brglez, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Boštjan Denac, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Gregor Ferk, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Sprememba naslova doktorske disertacije – mag. Janez Žlak
– Sprememba naslova doktorske disertacije – mag. Marko Agrež
– Imenovanje dodatnega somentorja k doktorski disertaciji – Albin Matavž, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
– Priznavanje obveznosti opravljene v okviru poletne sole
– Razpis za vpis magistrskih študijskih programov 2. stopnje za študijsko leto 2012/2013 – določitev minimalnega
števila prijav in način izvajanja – dogovor na sestanku Vodstva fakultete z dne 21/05-2012

4.

Razno, informacije
– Projekt “KoCKE”
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 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 9. redne seje Senata z dne 23/04- 2012
-

Vizija razvoja posameznega laboratorija
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.

Op.: Vizijo razvoja še niso podali Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko,
Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko, Skupina za eksperimentalno fiziko (z
matematiko)
1. SKLEP:
Laboratoriji, ki vizije razvoja še niso podali, jo podajo do 15. 06. 2012 (op. zadnji rok).

-

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.

2. SKLEP:
Obvesti se zaposlene, da lahko 0,5 % dohodnine donirajo Slovenskemu kemijskemu društvu.
3. SKLEP:
Študent Peter Paller in ga. Sabina Premrov (FRS) preverita, kako je z možnostjo doniranja 0,5 %
dohodnine Društvu kemik oz. Univerzi v Mariboru.

-

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.

4. SKLEP:
- “Stare” spletne strani se izbrišejo – zadolžena Samo Simonič in doc dr. Mojca Slemnik.
- Angleška stran se vidno označi – zadolžena Samo Simonič in doc dr. Mojca Slemnik.
- Vsak vodja laboratorija določi skrbnika znotraj laboratorija, ki bo skrbel za noveliranje podatkov
posameznega laboratorija – do 01. 06. 2012
- Po 01. 06. 2012 red. prof. dr. Peter Krajnc skliče sestanek vodij laboratorijev v zvezi z noveliranjem
spletnih strani

5. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Senata z dne 23. 04. 2012.
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KADROVSKE ZADEVE


Delovna razmerja – izdaja soglasja
– 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 terenskih vaj pri predmetu “Osnove okoljske kemije” (15 ur) na Fakulteti za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za obdobje od 01. 06. 2012 do 31. 07. 2012.
6. 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 terenskih vaj pri predmetu “Osnove okoljske kemije” (15 ur) na Fakulteti za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, za obdobje od 01. 06. 2012 do 31. 07. 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.



Izvolitev v znanstvenoraziskovalni naziv
Na podlagi prošnje, dokumentacije in predloga Komisije za habilitacije z dne 11/05-2012, se Senatu FKKT
predlaga izvolitev Arnele Murić, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v znanstvenoraziskovalni naziv “asistentka”.
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 izloči red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina.
Imenovanje tričlanske volilne komisije
Red. prof. dr. Željko Knez je predlagal 3-člansko volilno komisijo v sestavi red. prof. dr. Zdravko Kravanja,
doc. dr. Aljana Petek in Peter Paller. Za predsednika je predlagal red. prof. dr. Zdravka Kravanjo.
7. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (11 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik
- doc. dr. Aljana Petek, članica
- Peter Paller, član
Izid glasovanja:

Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Arnela Murić

11

10

10

0

0
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8. SKLEP:
Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Arnela Murić, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljena v znanstvenoraziskovalni
naziv “asistentka”.

AD 3
ŠTUDIJSKE ZADEVE:


Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Polonca Brglez, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, doc. dr.
Mitja Kolar in red. prof. dr. Kurt Kalcher je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije
»Karakterizacija in uporaba optičnih senzorjev za on-line in in-situ merjenje plinov v biotehnoloških
procesih« predlagateljice Polonce Brglez, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
9. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 11/05-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Karakterizacija in uporaba optičnih senzorjev za on-line in insitu merjenje plinov v biotehnoloških procesih« predlagateljice Polonce Brglez, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
Za mentorja se predlaga doc. dr. Mitja Kolar.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Boštjan Denac, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi izr. prof. dr. Matjaž Valant, doc. dr. Matjaž Kristl
in red. prof. dr. Mihael Drofenik je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Priprava in
karakterizacija nanokristaliničnih ternarnih kadmijevih halkogenidov« predlagatelja Boštjana Denaca,
univ. dipl. inž. kem. tehnol.
10. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 11/05-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Priprava in karakterizacija nanokristaliničnih ternarnih
kadmijevih halkogenidov« predlagatelja Boštjana Denaca, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorja se predlaga doc. dr. Matjaž Kristl in somentorja red. prof. dr. Mihael Drofenik.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Gregor Ferk, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Anton Hamler, red. prof. dr. Mihael
Drofenik in izr. prof. dr. Darko Makovec je podala pozitivno oceno k temi doktorske disertacije »Sinteza
in karakterizacija magnetnih nanodelcev za uporabo v samoregulativni magnetni hipertemiji «
predlagatelja Gregorja Ferka, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
11. SKLEP:
Potrdi se poročilo o primernosti teme doktorske disertacije »Sinteza in karakterizacija magnetnih
nanodelcev za uporabo v samoregulativni magnetni hipertemiji « predlagatelja Gregorja Ferka, univ.
dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorja se predlaga red. prof. dr. Mihael Drofenik.
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Sprememba naslova doktorske disertacije – mag. Janez Žlak
12. SKLEP:
Na podlagi predloga mentorja red prof. dr. Jurija Kropeta, se spremeni naslov doktorske disertacije
“Tehno-ekonomski aspekti energetske izrabe mulja komunalnih čistilnih naprav” kandidata mag. Janeza
Žlaka.
Nov naslov doktorske disertacije glasi: “Okoljsko sprejemljiva energijska izraba mulja komunalnih
čistilnih naprav”.



Sprememba naslova doktorske disertacije – mag. Marko Agrež
13. SKLEP:
Na podlagi predloga mentorja izr prof. dr. Darka Goričanca, se spremeni naslov doktorske disertacije
“Tehno-ekonomika uplinjanja energentov za proizvodnjo sintetičnih goriv in energije” kandidata mag.
Marka Agreža.
Nov naslov doktorske disertacije glasi: “Simulacija uplinjanja energentov za proizvodnjo energije in
sintetičnih goriv”.



Imenovanje dodatnega somentorja k doktorski disertaciji – Albin Matavž, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
14. SKLEP:
Na podlagi predloga mentorja izr prof. dr. Darka Goričanca, se k doktorski disertaciji “Vpliv staranja na
mehanske lastnosti smolno vezanih brusov s korundnimi in SiC zrni” kandidata Albina Matavža, univ.
dipl. inž. kem. tehnol. imenuje dodatni somentor, red. prof. dr. Nenad Gubeljak, UM FS.



Priznavanje obveznosti, opravljene v okviru poletne šole
Študenti 4. letnika in absolventi UN programa prosijo za priznanje študijskih obveznosti v okviru poletne
šole Euromaster Summer School Measurement Science in Chemistry, ki bo potekala v času od 15. do 28.
07. 2012 v Fatimi na Portugalskem. Poletna šola poteka v okviru skupnega študijskega programa
Univerze v Mariboru in 8 evropskih univerz.
15. SKLEP:
Študentom, ki se bodo udeležili poletne šole Euromaster Summer School Measurement Science in
Chemistry in uspešno zaključili vse pripadajoče obveznosti, bo Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Maribor priznala opravljene obveznosti kot del opravljene študijske prakse, ki jo morajo
študentje obvezno opraviti v sklopu študijskega programa.

 Razpis za vpis magistrskih študijskih programov 2. stopnje za študijsko leto 2012/2013 – določitev
minimalnega števila prijav in način izvajanja – dogovor na sestanku Vodstva fakultete z dne 21/052012
16. SKLEP:
Potrdi se dogovor Vodstva fakultete z dne 21/05-2012 o določitvi minimalnega števila prijav za študijski
program 2. stopnje:
- »Kemija«
5
- »Kemijska tehnika«
5
Študijski program se ne bo izvajal v kolikor bodo prijavljeni 4 ali manj študenti.
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17. SKLEP:
Potrdi se dogovor Vodstva fakultete z dne 21/05-2012 o načinu izvajanja študijskih programov 2. stopnje
za študijsko leto 2012/2013:
– 5 do 8 vpisanih študentov: študijski proces se izvaja v strnjeni obliki v obsegu 50 % števila ur
predavanj in laboratorijskih oz. seminarskih vaj, predpisanih s študijskim programom;
– 9 ali več vpisanih študentov: študijski proces se izvaja v obsegu 100 %.

AD 4
RAZNO, INFORMACIJE


Projekt “KoCKE”
S strani Gospodarske zbornike Dolenje in Bele Krajine in Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja
kemijske industrije je bila FKKT povabljena za sodelovanje pri izvajanju projekta “KoCKE” – Kompetenčni
center za kadre kemijske industrije.
Projekt je namenjen funkcionalnemu strokovnemu usposabljanju zaposlenih v slovenski kemijski
industriji, s področij kemije, kemijske tehnologije in še posebej kemije premaznih sredstev ter analize
življenjskega kroga.
FKKT bi na osnovi podpisanega dogovora posredovala seznam predavateljev, ki bi izvajali usposabljanja.
18. SKLEP:
FKKT ponudi seznam predavateljev za izvajanje usposabljanj, po naročilu partnerjev projekta KoCKE.
Vsako usposabljanje pa bi sprotno dogovarjali – predvsem finančni del, saj naj bi fakulteta za primere
praktičnih usposabljanj na lastne stroške nudila sredstva, prostore z opremo in potrošni material, kar
seveda ni dopustno.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

Maribor, 23. 05. 2012

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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