Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

SENAT

ZAPISNIK
11. redne seje Senata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je bila dne 02. 07. 2012 ob
8.30 uri v dekanatu fakultete

PRISOTNI:
Vabljena:

Ž. Knez, M. Drofenik, J. Krope, D. Brodnjak-Vončina, M. Škerget, S. Korpar, A. Goršek, U.
Potočnik, A. Petek (pri glasovanju)
Z. Novak (tajnik fakultete), R. Fuchs-Godec (SVIZ)

ODSOTNI:

Z. Kravanja, M. Habulin, P. Krajnc, V. Brinar, B. Aničić P. Paller

Z 8 glasovi ZA in 0 PROTI je bil sprejet naslednji

DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnikov in nerealiziranih sklepov:
– 10. redne seje z dne 21/05-2012
– 5. izredne seje z dne 11/06-2012

2.

Kadrovske zadeve:
– Pričetek postopka za izvolitve – imenovanje strokovnih poročevalcev
– Izvolitve

3.

Študijske zadeve:
– Ocena doktorske disertacijein imenovanje komisije za zagovor dela – Katja Zajšek, univ.
dipl. inž. kem. tehnol.
– Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije – Mihael Kasaš, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Nataša Belšak Šel, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Lidija Čuček, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem.
tehnol.
– Spremembe nosilcev predmetov
– Porocilo o informativnem dnevu – 27/06-2012
– Informacija – Strokovni ocenjevalci v postopkih za potrditev tem doktorskih disertacij –
sklep Senata UM

4.

Razno, informacije
– Informacija - Ukrepi ARRS na področju znanosti
– Nivo znanja študentov
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AD 1
 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 10. redne seje Senata z dne 21/05- 2012
-

Vizija razvoja posameznega laboratorija
1. sklep:
Laboratoriji, ki vizije razvoja še niso podali, jo podajo do 15. 06. 2012 (op. zadnji rok).

Opomba: Vizijo razvoja še nista podal Laboratorij za separacijske procese in produktno tehniko in
Laboratorij za biokemijo, molekularno biologijo in genomiko.
Informacija:
Vizija razvoja Laboratorija za separacijske procese in produktno tehniko in Laboratorija za biokemijo,
molekularno biologijo in genomiko bosta posredovani izr. prof. dr. Petru Krajncu do 04. 07. 2012.

-

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
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 izr. prof. dr. Peter Krajnc skliče sestanek vodij laboratorijev v zvezi z noveliranjem spletnih
strani

Op: skrbniki za noveliranje podatkov posameznega laboratorija – doc. dr. Mateja Primožič
(LabSep), Roman Kranvogl (analizni lab.), prof. dr. Andreja Goršek (PST) ; ostali laboratoriji
skrbnikov še niso podali.
Op.: izr. prof. dr. Peter Krajnc bo sestanek vodij laboratorijev na temo noveliranja spletnih strani
sklical v terminu od 03. – 06. Julija 2012.

1. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 10. redne seje Senata z dne 21. 05. 2012.
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 Pregled zapisnika in nerealiziranih sklepov 5. izredne seje Senata z dne 11/06- 2012
-

Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru

Opomba: UM pri pripravi osnutka ni upoštevala pripomb FKKT na 1. In 13. člen:
o Senat FKKT predlaga spremembo 2. alineje 2. točke 1. člena in sicer: posredno pedagoško delo obsega
razvoj učnih enot in priprava osnovnih študijskih gradiv (op. črta se priprava učbenikov).
o Senat FKKT predlaga črtanje 3. in 4. alineje 3. točke 1. člena. Sodelovanje v raziskovalnih skupinah ter
vodenje oz. sodelovanje v raziskovalnih projektih ni osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo.
o Senat FKKT predlaga v 13. členu brisanje besede “izjemoma” in črtanje teksta “ter nadpovprečne rezultate
na področju znanstveno raziskovalnega dela. Merila za nadpovprečne rezultate na področju znanstveno
raziskovalnega dela določijo članice.”

Osnutek je v javni obravnavi do 06. 08. 2012 do 12. ure.

2. SKLEP:
Univerzi v Mariboru se ponovno posredujejo pripombe na osnutek Meril za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, ki so bile sprejete na 5. izredni seji Senata.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 2
KADROVSKE ZADEVE


Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev
– izr. prof. dr. Andreja Goršek
3. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 22/06-2012, se za izvolitev izr. prof. dr. Andreje
Goršek v naziv »redna profesorica« (op. prva izvolitev) za predmetno področje »Kemijska tehnika in
tehnična kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«,
trajna izvolitev), UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Đurđa Vasić Rački (izvolitveno področje »Kemijsko inženirstvo«, trajna izvolitev),
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologiješp, članica
- red. prof. dr. Maja Habulin (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, trajna
izvolitev), UM FKKT, članica
- red. prof. dr. Željko Knez (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, 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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– izr. prof. dr. Peter Krajnc
Komisija za habilitacije je dne 22/06-2012 za izvolitev izr. prof. dr. Petra Krajnca v naziv »redni
profesor« (op. prva izvolitev) za predmetno področje »Splošna in organska kemija« predlagala
strokovne poročevalce:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija«, trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Alenka Majcen Le Marecal (izvolitveni področji »Tekstilna kemija« in »Organska
kemija«, trajna izvolitev), UM FS, članica
- red. prof. dr. Jure Svete (izvolitveno področje »Organska kemija«, trajna izvolitev), UL FKKT, član
- red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina (izvolitveno področje »Analizna kemija«, trajna izvolitev),
UM FKKT, dodatna članica
Red. prof. dr. Željko Knez je predlagal, da se namesto red. prof. dr. Alenke Majcen Le Marechal v
komisijo strokovnih poročevalcev imenuje red. prof. dr. Janez Košmrlj.
3. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 22/06-2012 in predloga red. prof. dr. Željka Kneza,
se za izvolitev izr. prof. dr. Petra Krajnca v naziv »redni profesor« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Splošna in organska kemija« imenujejo strokovni poročevalci:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik (izvolitveno področje »Splošna in anorganska kemija«, trajna
izvolitev), UM FKKT, predsednik
- red. prof. dr. Janez Košmrlj (izvolitveno področje “Organska kemija”, trajna izvolitev), UL FKKT,
član
- red. prof. dr. Jure Svete (izvolitveno področje »Organska kemija«, trajna izvolitev), UL FKKT, član
- red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina (izvolitveno področje »Analizna kemija«, trajna izvolitev),
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.

– dr. Irena Petrinič
4. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za habilitacije z dne 22/06-2012, se za izvolitev dr. Irene Petrinič v naziv
»docentka« (op. prva izvolitev) 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. Marjana Simonič (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«,
izvolitev do 25. 10. 2014), UM FKKT, članica
- doc. dr. Mirjana Čurlin (izvolitveno področje »Reakcijska tehnika«, izvolitev do 16. 12. 2014),
Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnološki fakultet, članica
- red. prof. dr. Mojca Škerget (izvolitveno področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«, trajna
izvolitev), 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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Izvolitve
Na podlagi prošenj in dokumentacije ter predhodnih soglasij, je Komisija za habilitacije dne 22/06-2012
predlagala izvolitve:
– doc. dr. Mateje Primožič v naziv »docentka« (op. druga izvolitev) za predmetno področje »Kemijska
tehnika in tehnična kemija«
– Borisa Krambergerja, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistent« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
– Darije Cör, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistentka« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
– Maše Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistentka« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
– Katje Heržič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v naziv »asistentka« (op. prva izvolitev) za predmetno
področje »Kemijska tehnika in tehnična kemija«
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
– doc. dr. Mateje Primožič izločijo red. prof. dr. Maja Habulin, izr. prof. dr. Andreja Goršek in Peter
Paller
– Borisa Krambergerja, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločita red. prof. dr. Željko Knez in red. prof. dr.
Mojca Škerget
– Darije Cör, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločita red. prof. dr. Željko Knez in red. prof. dr. Mojca
Škerget
– Maše Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izločijo red. prof. dr. Željko Knez, red. prof. dr. Mojca
Škerget, red. prof. dr. Jurij Krope, red. prof. dr. Mihael Drofenik
– Katje Heržič, 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 izr. prof. dr. Samo Korpar, izr.
prof. dr. Andreja Goršek in red. prof. dr. Mojca Škerget. Za predsednika je predlagal izr. prof. dr. Sama
Korparja.
5. SKLEP:
Z javni glasovanjem (8 ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- izr. prof. dr. Samo Korpar, predsednik
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, članica
- red. prof. dr. Mojca Škerget, članica
Izid glasovanja (op. glasovanje je bilo izvedeno na koncu seje):

Kandidat/ka

Št. prisotnih
članov Senata

Št. članov –
volivcev

Št. glasov ZA

Št. glasov
PROTI

Št. neveljavnih
glasovnic

Mateja Primožič

9

8

8

0

0

Boris Kramberger

9

7

7

0

0

Darija Cör

9

7

6

0

1

Maša Knez Hrnčič

9

5

4

1

0

Katja Heržič

9

8

8

0

0
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6. SKLEP:
Z 8 glasovi ZA in 0 PROTI je dr. Mateja Primožič izvoljena v naziv “docentka” za predmetno področje
“Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
7. SKLEP:
Z 7 glasovi ZA in 0 PROTI je Boris Kramberger, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljen v naziv “asistent” za
predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
8. SKLEP:
Z 6 glasovi ZA, 0 PROTI in 1 NEVELJAVNA GLASOVNICA je Darija Cör, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljena
v naziv “asistentka” za predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
9. SKLEP:
Z 4 glasovi ZA in 1 PROTI je Maša Knez Hrnčič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljena v naziv “asistentka”
za predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.
10. SKLEP:
Z 8 glasovi ZA in 0 PROTI je Katja Heržič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. izvoljena v naziv “asistentka” za
predmetno področje “Kemijska tehnika in tehnična kemija”.

AD 3
ŠTUDIJSKE ZADEVE:


Ocena doktorske disertacije in imenovanje komisije za zagovor dela – Katja Zajšek, univ. dipl. inž.
kem. tehnol.
Komisija za oceno doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Maja Habulin, izr. prof. dr. Andreja
Goršek in red. prof. dr. Irena Rogelj je podala pozitivno oceno doktorske disertacije »Optimiranje
bioprocesnih parametrov proizvodnje etanola in kefirana z mikrobioto kefirnih zrn« predlagateljice Katje
Zajšek, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
11. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se potrdi poročilo
komisije za oceno doktorske disertacije »Optimiranje bioprocesnih parametrov proizvodnje etanola in
kefirana z mikrobioto kefirnih zrn« predlagateljice Katje Zajšek, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Sklep je bil sprejet soglasno.

12. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se imenuje komisija
za zagovor doktorskega dela »Optimiranje bioprocesnih parametrov proizvodnje etanola in kefirana z
mikrobioto kefirnih zrn« predlagateljice Katje Zajšek, univ. dipl. inž. kem. tehnol. v sestavi:
- red. prof. dr. Željko Knez, UM FKKT, predsednik
- izr. prof. dr. Andreja Goršek, UM FKKT, mentorica - članica
- red. prof. dr. Irena Rogelj, UL BF, somentorica - članica
- red. prof. dr. Maja Habulin, UM FKKT, članica
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Imenovanje komisje za oceno doktorske disertacije – Mihael Kasaš, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
13. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se imenuje komisija
za oceno doktorske disertacije z naslovom »Načrtovanje operabilnih procesov z matematičnim
programiranjem« predlagatelja Mihaela Kasaša, univ. dipl. inž. kem. tehnol. 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.



Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Nataša Belšak Šel, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi red. prof. dr. Mojca Škerget, red. prof. dr. Maja
Habulin, izr. prof. dr. Albin Pintar in izr. prof. dr. Andreja Goršek je podala pozitivno oceno k temi
doktorske disertacije »Razgradnja lignoceluloznega materiala trdnih organskih odpadkov z glivo
Pleurotus Ostreatus pred procesom anaerobne fermentacije v trdnem stanju« predlagateljice Nataše
Belšak Šel, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
14. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Razgradnja lignoceluloznega materiala trdnih organskih
odpadkov z glivo Pleurotus Ostreatus pred procesom anaerobne fermentacije v trdnem stanju«
predlagateljice Nataše Belšak Šel, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Maja Habulin in somentorja izr. prof. dr. Albin Pintar.
Sklep je bil sprejet soglasno.

15. SKLEP:
Zaradi znanstvenoraziskovalnega področja doktorske disertacije, se v komisijo za oceno doktorske
disertacije Nataše Belšak Šel, univ. dipl. inž. kem. tehnol. vključi red. prof. dr. Franca Pohlevna, UL BF.
Sklep je bil sprejet soglasno.


Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Lidija Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič, red. prof. dr.
Zdravko Kravanja in red. prof. dr. Jiri Jaromir Klemeš je podala pozitivno oceno k temi doktorske
disertacije »Sinteza trajnostnih bioprocesov z uporabo računalniško podprte procesne tehnike«
predlagateljice Lidije Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
16. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se potrdi poročilo o
primernosti teme doktorske disertacije »Sinteza trajnostnih bioprocesov z uporabo računalniško
podprte procesne tehnike« predlagateljice Lidije Čuček, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
Za mentorja se predlaga red. prof. dr. Zdravko Kravanja in somentorja red. prof. dr. Jiri Jaromir Klemeš.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Poročilo o primernosti teme doktorske disertacije – Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
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 »Ocena
kakovosti podatkov pridobljenih v programih spremljanja podzemnih vod in uporaba kemometrijskih
metod za določitev merilnih mest« predlagateljice Nataše Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.
17. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 20/06-2012, se potrdi poročilo o
primernosti 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. tehnol.
Za mentorico se predlaga red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina in somentorja doc. dr. Mitja Kolar.
Sklep je bil sprejet soglasno.



Spremembe nosilcev predmetov
18. SKLEP:
Na podlagi dogovora vodstva fakultete z dne 11/06-2012, se na študijskem programu 2. stopnje Kemija
spremenijo nosilci predmetov:
- predmet »Anorganski materiali« prevzame red. prof dr. Mihael Drofenik (zaradi smrti dr. A.
Žnidaršiča)
- izbirni predmet »Zagotavljanje kakovosti meritev« prevzame red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina
(zaradi poteka izvolitve dr. N Majcen)
- izbirni predmet »Sistemi zagotavljanja kakovosti« prevzame red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina
(zaradi poteka izvolitve dr. N. Majcen)
Sklep je bil sprejet soglasno.
19. SKLEP:
Na podlagi dogovora vodstva fakultete z dne 11/06-2012, se na študijskem programu 1. stopnje VS
Kemijska tehnologija se spremeni nosilec predmeta »Podjetništvo«, ki ga prevzame izr. prof dr. Zoran
Novak (zaradi preobremenjenosti doc. dr. D. Klinarja)
Sklep je bil sprejet soglasno.



Poročilo o informativnem dnevu – 27. junij 2012

Študijski program
2. stopnja

Smer

Redni

Izredni

Kemijska tehnika

11

3

Biokemijska tehnika

4

/

Kemija

11

2

Skupaj

26

5

Kemijska tehnika

Op. podatki na podlagi oddanih informativnih listov
Stališče:
Vzame se na znanje poročilo o informativnem dnevu za študij 2. bolonjske stopnje.
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Informacija - Strokovni ocenjevalci v postopkih za potrditev tem doktorskih disertacij – sklep Senata
UM
Sklep 12. redne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 19/06-2012:
“Ocenjevalci v postopkih za potrditev tem doktorskih disertacij praviloma niso visokošolski učitelji, ki so
habilitirani na visokih strokovnih šolah. Če fakulteta predlaga takšnega ocenjevalca, mora podati
utemeljitev njegove potrebnosti in usposobljenosti.”
20. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo meni, da MORAJO biti ocenjevalci v postopkih za
potrditev tem doktorskih disertacij habilitirani na priznanih univerzah in ne na visokih strokovnih šolah.
Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 4
RAZNO, INFORMACIJE


Informacija - Ukrepi ARRS na področju znanosti
Članica Znanstvenega sveta za tehniko pri ARRS, red. prof. dr. Mojca Škerget, je podala informacijo o
varčevalnih ukrepih ARRS na področju znanosti v letu 2012 in v prihodnjih letih:
 Materialni stroški raziskovalnih projektov in programov se znižajo; spremenijo se kategorije:
- “B” projekti/programi padejo v skupino “A”
- “C” projekti/programi padejo v skupino “B”
- “D” project/programi padejo v skupino “C”
- “A” projekti/programi ostanejo
 Na podlagi prerazporeditve projektov/programov se znižajo materiali stroški; v kolikor se želijo
materialni stroški ohraniti, je možno zmanjšati število raziskovalnih ur.
 Zmanjšanje materialnih stroškov v letu 2012 za projekte/programe velja od 01. 01. 2012; za
mlade raziskovalce pa od 01. 07. 2012
 V letu 2012 ne bo razpisa za znanstve sestanke.
 Razpisi za bilateralne projekte bodo samo za države, ki niso članice EU.
 Razpis za opremo je predviden za leto 2013, če bodo proračunska sredstva.
 Projekti, ki so trenutno v razpisu, se bodo začeli financirati marca 2013, če bo proračun enak kot
letos.
 Nov razpis za raziskovalne projekte bo predvidoma novembra ali decembra, začetek financiranja bo
predvidoma v začetku leta 2014.
 Prijava projektov/programov:
- Ena tretjina članov projektnih/programskih skupin mora izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
- ARRS bo letno opominjala vodje programskih/projektnih skupin glede doseganja pogojev – v
kolikor skupine pogojev ne bodo dosegale, se 1. leto izda opomin in v kolikor pogoj ne bo
dosežen tudi 2. leto bo ARRS znižala sredstva programov/projektov in sicer za toliko, kot je %
manjši od 33 %. Vodje projektov in programov lahko, v primeru nedoseganja pogojev, vključijo
nove raziskovalce z A’.
- V razpravi je naslednji predlog zaostrovanja pogojev za programske skupine: v prvem letu
programa mora 1/3 članov izpolnjevati pogoj A’>0, v drugem letu mora ta pogoj izpolnjevati 1/2
članov, v tretjem letu pa 2/3 članov programske skupine. (Predlog še ni sprejet.)
- Vodje vseh projektov, razen podoktorskih projektov, morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več
kot 0.
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- Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3+A4, če
kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A" (A">0)
21. SKLEP:
Z ukrepi ARRS se seznani sodelavce fakultete.



Nivo znanja študentov
Zaradi odsotnosti prodekana za izobraževalno dejavnost in odhoda dekana zaradi otvoritve poletne
šole, se obravnava nivoja znanja študentov prestavi na izredno sejo Senata, ki bo dne 09. 07. 2012.

Seja je bila zaključena ob 9.15 uri.

Maribor, 02. 07. 2012

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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