ORGANIZACIJSKA SHEMA UL FKKT

Tajništvo (dekanat) fakultete
ŠTUDENTSKI
SVET

AKADEMSKI
ZBOR

Kolegij dekana
Kolegij predstojnikov

UPRAVNI ODBOR
Disciplinska komisija
I. stopnje za študente

Tajništvo (dekanat) fakultete
Tajnik fakultete
Glavna pisarna (GP)
Kadrovska služba (KS)

Založba fakultete

SENAT

Infrastrukturni center fakultete

Komisija za varstvo pri delu in
požarno varstvo

Pooblaščenci dekana za:
- mednarodno sodelovanje,
- vodenje postopkov reakreditacije
študijskih programov
- za reševanje reklamacij in za
zagotovitev optimizacije delovanja
UL FKKT

DEKAN
Komisija za nagrade in priznanja
ter promocijo fakultete

Služba za študijske in
študentske zadeve (SŠŠZ)
Služba za raziskovalno
dejavnost (SRD)
Služba za računovodstvo (RS)

Služba za varstvo pri delu
(SVPD)

Komisija za
dodiplomski in
magistrski študij
Komisija za
akreditacijo in
ocenjevanje kvalitete
Vodje študijev
1. in 2. stopnje

Prodekanja za področji
doktorskega študija in
raziskovalne dejavnosti
Upravni odbor
Komisija za doktorski
študij
Komisija za znanstveno
raziskovalno in razvojno
delo
Habilitacijski odbor

Knjižnica fakultete
Vodje študijev 3. stopnje
Enota za športno vzgojo

Komisija za tutorstvo
Komisija za priznavanje
izobraževanja
pridobljenega na drugih
univerzah za nadaljevanje
študija na
UL FKKT

Predstojnik
oddelka za kemijo
in biokemijo

Predstojnik oddelka za
kemijsko inženirstvo in
tehniško varnost

Katedra za
analizno kemijo

Katedra za kemijsko
procesno, okoljsko in
biokemijsko inženirstvo

Katedra za
anorgansko
kemijo

Katedra za materiale in
polimerno inženirstvo

Katedra za
biokemijo

Katedra za poklicno,
procesno in požarno
varnost

Katedra za
fizikalno kemijo
Katedra za
organsko kemijo

Računalniški center
(do oblikovanja OE RC)
Habilitacijski postopki
Obračun plač in drugih osebnih
prejemkov (KS-OP)
Dodiplomski študij
Podiplomski študij
Mednarodne izmenjave
študentov in zaposlenih

Finančno poslovna služba (FPS)

Tehnična komisija

Prodekan za področji
dodiplomskega in
magistrskega študija

Vložišče

Služba FKKT in FRI za
upravljanje skupnih prostorov in
naprav (USPN)
Služba FKKT in FRI za
varovanje prostorov in
opreme (VPO)

Služba za vzdrževanje opreme
in inventarja (VOI)
Služba za vzdrževanje prostorov
in druge storitve (SVP)

Skladišče kemikalij in
tehničnih plinov
Prevzem in izdaja blaga
Upravljanje CNS
Vodenje investicij in investicijskega
vzdrževanja objektov ter skupnih
naprav FKKT in FRI

Recepcija
Varnostna služba
Finomehanična delavnica
Steklopihaška delavnica
Prodajalna učbenikov in
fotokopirnica

