




kontakti
Študentski referat: 

       referat@fkkt.uni-lj.si

Študentski svet: 

Študentski svet UL FKKT

@ss_fkkt

Športno društvo: 

Športno društvo FKKT

Tutorstvo: 

Študentska organizacija: 

      ŠO FKKT

      @sofkkt

 Tutorstvo UL FKKT

mailto:referat@fkkt.uni-lj.si


študentski referat

Najdete nas v prvem nadstropju v sobi 1.

Spoznali smo se, ko smo vas povabili k vpisu

in vam vpis potrdili, da ste lahko postali naš

študent. V naši službi pripravimo urnike,

urejamo dokumentacijo, ki je potrebna za

nemoten potek študijskega procesa,

izvajamo delo v skladu z veljavnimi

pravilniki in tako dalje. 

služba za študentske in študijske zadeve

Študijski in izpitni red, po

pravilih katerega delujemo

vsi, ki smo del študijskega

procesa.



Uradne ure študentskega referata:

PON, TOR, ČET: 9.00-11.00

SRE: 13.00-15.00

Ob petkih NI uradnih ur!

Za vas smo vedno tukaj, tudi, ko kaj ne gre

tako, kot ste želeli. Naša vrata so vedno

odprta ob vaših izzivih, stiskah, seveda pa

tudi, kadar bi z nami želeli deliti vesele

trenutke.



tutorstvo
Tutorstvo je sistematično

vodenje študentov skozi

študij, ki pa se ne

osredotoča le na njihov

akademski razvoj ali na

težave pri študiju, temveč

tudi na njihov osebnostni

razvoj. 

Tutor je torej oseba, ki vodi študenta, mu

nudi dodatne informacije, ga motivira,

usmerja ter s svojim zgledom pripomore k

osebnemu in akademskemu razvoju

študenta. Torej smo tutorji pravi naslov, na

katerega se lahko študent obrne kadarkoli in

glede česarkoli, naj bo povezano s študijem

ali ne. 



Poznamo dve glavni obliki tutorstva:

profesorsko in študentsko. Pri profesorskem

tutorstvu je v vlogi tutorja lahko vsak polno

zaposleni pedagoški delavec na UL FKKT.

Delimo jih na tutorje učitelje za tuje

študente, za študente s posebnim statusom

in učitelja tutorja celega letnika. 

Na drugi strani pa študentsko tutorstvo

opravljamo študentje prostovoljci, ki si

želimo narediti študij čim bolj prijazen in

prijeten. Tudi mi delamo s tujimi študenti,

ERASMUS študenti in posameznimi letniki.

Zraven dela s študenti pa sodelujemo s ŠS in

ŠO na Informativi, informativnih dnevih,

Pozdravu brucem in številnih drugih

dejavnostih (npr. Diploma, kje začeti).

Študente tako opremimo z vsemi

potrebnimi informacijami, da je njihov

študij čim bolj tekoč. 



Za vsa vprašanja, ki se ti morda že porajajo -

predstavimo se ti že v prvem tednu študija,

kjer posredujemo tudi vse kontakte za lažjo

komunikacijo. 

Če se ti po prvem letniku zdi, da imaš

mnogo nasvetov in si s prostovoljnim delom

želiš pridobiti dodatne izkušnje, si lepo

vabljen, da se pridružiš naši ekipi!



uporabni nasveti

Pomagajte si med seboj,

splaniraj si obroke za dni, ko imaš poln 

urnik, 

preizkusi se v pisanju članka za glasilo 

Erlenmayerica, 

udeležuj se študentskih dogodkov, 

minglanje je kul, 

sledi tutorjem, ŠS in ŠO na socialnih 

omrežjih, da izveš vse, kar se dogaja na 

fakulteti,

čim več hodi na predavanja in ko česa ne 

veš, se ne boj vprašati.



študentska organizacija

obštudijsko dogajanje na fakulteti in s

tem nudi priložnosti za širitev splošne

razgledanosti študentov FKKT,

vpogled v interesne dejavnosti, kot so

šport in turizem, 

vpogled v obštudijsko izobraževanje

(tečaji Excela, LaTeX-a itd.),

mednarodna sodelovanja, založništvo in

informiranje.

Študentsko organizacijo FKKT (ŠO FKKT)

sestavlja devet članov, izvoljenih s strani

študentov, katerih mandat traja dve leti. ŠO

FKKT je del Študentske organizacije

Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). V

okviru svojega delovanja skrbi za:



V preteklosti so organizirali različne športne

dogodke, kot so smučanje v Gerlitznu,

bowling, poizpitno nočno sankanje na

Krvavcu in druge. Hkrati pa so v

sodelovanju s Študentskim svetom in

Športnim društvom FKKT organizirali več

izletov in ekskurzij, med njimi tudi

petdnevno športno-znanstveno tekmovanje

– Tehnologijada. V sodelovanju s

Tutorstvom pa se letno izvede tudi dogodek

Diploma, kje začeti.

V ŠO FKKT so dobrodošli prav vsi študentje,

tisti polni idej in tisti, polni radovednosti, saj

ekipa ŠO FKKT ni nikoli popolna in

dokončno formirana – stalno potrebujejo

nove študente, ki bodo vnašali svežo

energijo.



študentski svet
Študentski svet UL

FKKT (ŠS) sestavljamo

predstavniki letnikov

posameznih študijskih

programov na vseh

treh stopnjah študija na

Fakulteti za kemijo in

kemijsko tehnologijo

(FKKT). 

Naša naloga je predstavljati in zagovarjati

glas študentov v organih fakultete, na naših

sejah pa hkrati pripravljamo mnenja o

pedagoških delavcih in razpravljamo o

težavah tako posameznikov kot tudi

celotnih letnikov. Stremimo k iskanju

rešitev ter izvedbi izboljšav.



Vsako leto organiziramo tudi različne

dogodke (pogosto v sodelovanju s ŠO), kot

so Tehnologijada, piknik, Brucovanje FKKT

itd. 

Študentski svetniki smo odgovorni, vestni in

motivirani študentje, ki se radi družimo in s

svojim delovanjem prispevamo k

ustvarjanju prijetnega študija za študente

vseh smeri na naši fakulteti. Če se najdeš v

opisu, te vabimo, da se nam pridružiš. ;)



športno društvo
Program Športnega društva Fakultete za

kemijo in kemijsko tehnologijo (ŠD FKKT)

se lahko v delih in na način, ki ga

predhodno odobrita učitelja športne vzgoje,

izvaja in priznava tudi kot program športne

vzgoje na fakulteti. Poleg tega je program

ŠD FKKT namenjen tudi tistim študentom,

katerim obseg vadbe pri športni vzgoji dve

uri tedensko ne zadošča oziroma tistim

študentom, ki sploh nimajo športne vzgoje.

Program je namenjen tudi zaposlenim na

fakulteti.



Vodeno skupinsko vadbo in fitnes

(TNZ/pilates/funkcionalna vadba in

fitnes). Vadbe potekajo v Univerzitetni

športni dvorani v Rožni dolini, Svetčeva

11, 1000 Ljubljana. Na vadbe se je treba

predhodno prijaviti. 

Športne aktivnosti v naravi, ki jih

samostojno organizira ŠD FKKT s

sodelovanjem športnih učiteljev FKKT,

Fakultete za kemijo in kemijsko

tehnologijo in Študentske organizacije

FKKT. Program poteka v obliki

enodnevnih in večdnevnih aktivnosti, ki

se kot obisk pri športni vzgoji tudi

vrednotijo z ustreznim številom športno-

kreditnih točk, in sicer odvisno od

njihovega obsega.

Program vsebuje:



prevzem digitalne 

identitete, ponastavitev

ali sprememba gesla, 

preverjanje uporabniškega 

imena in gesla

aktivacija in        

dostop do storitev 

Microsoft Pisarna 365

Na id portalu Univerze v Ljubljani (UL),

osrednjem portalu za upravljanje z vašo

digitalno identiteto, imate možnost za

aktivacijo licence Office 365 in dostop do

storitev Microsoft Pisarna 365 z vašo

digitalno identiteto.

Digitalna identiteta zajema uporabniško

ime, ki ima obliko e-naslova

(jn1234@student.uni-lj.si), in vaše geslo.

aktivacija Office 365



uporabni nasveti
Spoznaj svoje tutorje in jih prosi za 

pomoč, ko jo potrebuješ,

informacije o dodatnih priložnostih 

najdeš na steni v prvem nadstropju,

naredi čim več predmetov s kolokviji,

če ponavljaš letnik, naj ti to ne zbije 

motivacije za nadaljevanje študija,

ne pozabi na drobiž za kavo,

spoznaj se z načini citiranja (uporabna 

aplikacija je Mendeley),

če imaš dolge lase, je elastika nujna 

oprema.



Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) v

sklopu Mrežnika za vse študente Univerze v

Ljubljani nudi dostop do številnih zbirk,

podatkovnih baz in iskalnih orodij, ki

pokrivajo vsa študijska področja. Med viri

lahko izbirate na podlagi pogojev dostopa

(na primer prosto dostopni viri, viri z

omogočenim oddaljenim dostopom za

študente Univerze v Ljubljani, viri dostopni

s specifičnih lokacij – različne fakultete,

knjižnice, inštituti), področja zanimanja (na

primer kemija, biokemija, biotehnologija,

veda o materialih, vede o okolju) ali vrste

vira (na primer elektronske knjige,

elektronske revije, znanstvene publikacije).

uporabne povezave

Mrežnik



navodila za

oddaljen dostop

Na spletni strani Fakultete za kemijo in

kemijsko tehnologijo (FKKT) UL imate

nabor izbranih povezav do spletnih

informacijskih virov.



POPR
portal osebnega in profesionalnega razvoja

Portal osebnega in profesionalnega razvoja

(POPR) UL vam kot uporabniku omogoča

prijavo na dogodke, s katerimi boste

nadgradili obstoječa znanja in veščine,

iskanje študentskega dela in ostalih

kariernih priložnosti, udeležbo na različnih

svetovanjih Kariernega centra in

pridobivanje informacij o potencialnih

delodajalcih.



Študenti Univerze v Ljubljani se lahko v

POPR prijavite s svojo veljavno digitalno

identiteto.

Pri registraciji so vam

lahko v pomoč Pogosta

vprašanja glede POPR-a.

Karierni svetovalec
na FFA, FKKT, MF, VF, ZF, PF:

mag. Klemen Marinčič 

       Klemen.Marincic@uni-lj.si

mailto:klemen.marincic@uni-lj.si


Univerzitetni študijski program KEMIJA

prof. dr. Helena Prosen

       Helena.Prosen@fkkt.uni-lj.si

Univerzitetni študijski program BIOKEMIJA

prof. dr. Marko Dolinar

       Marko.Dolinar@fkkt.uni-lj.si

Univerzitetni študijski program

KEMIJSKO INŽENIRSTVO

prof. dr. Aleš Podgornik

       Ales.Podgornik@fkkt.uni-lj.si

skrbniki  študijskih  

mailto:Helena.Prosen@fkkt.uni-lj.si
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Univerzitetni študijski program
TEHNIŠKA VARNOST
doc. dr. Barbara Novosel

       Barbara.Novosel@fkkt.uni-lj.si

Visokošolski študijski program

KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

izr. prof. dr. Aleš Ručigaj

       Ales.Rucigaj@fkkt.uni-lj.si

programov 1. stopnje     

mailto:Barbara.Novosel@fkkt.uni-lj.si
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shema fakultete Laboratoriji

Predavalnice

Računalnice

Stranišča

Stopnišča

Dvigala

LEGENDA:

G - garderoba

R - referat

D - diplomska soba


