
 

 

Z željo, da še naprej krepimo medsebojno povezovanje med različnimi področji raziskovalnega dela 

na fakulteti, smo tudi v letošnjem letu zaposleni ob podpori vodstva fakultete, študentskega sveta ter 

študentske organizacije FKKT pripravili večdnevni dogodek, ki smo ga poimenovali ''Dnevi 

kemijskih znanosti 2016''.  

V času med 19. in 21. septembrom 2016 se je na fakulteti zvrstilo več dogodkov: podobno kot lani je v 

obliki razstave posterjev potekala konferenca Kemijske znanosti 2016. Letos je na njej sodelovalo 35 

udeležencev, ki so svoje raziskovalno delo predstavili s posterji.  

V izboru za najboljši poster konference sta si prvo mesto razdelila Matija Gatalo in Miha Virant, 

tretje mesto pa je pripadlo Juretu Cerarju.  Natisnjene izvode zbornika smo pustili na vsaki katedri 

kot tudi v knjižnici, elektronska oblika zbornika pa je dostopna na spletni strani. 

Program smo dodatno obogatili z več različnimi srečanji namenjenimi mladim: preko javnih 

poljudnoznanstvenih predavanj so za obiskovalce različnih generacij mladi doktorandi ter študentje 

zaključnih letnikov doktorskega študija predstavili svoja raziskovalna področja. Za študente prve in 

druge bolonjske stopnje smo v tem času organizirali predstavitev raziskovalnih področij kateder na 

Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, za starejše študente in mlajše doktorande pa smo namenili 

enodneven dogodek - Znanstveni inkubator, na katerem je bilo govora o načinih pridobitve 

podoktorskih projektov, štipendij kot tudi zagonu raziskovalnih skupin. Gostili smo znanstvenike, ki 

so predstavili lastne izkušnje, pridružili pa so se nam tudi člani komisij za ocenjevanje vlog na 

razpisih.  

Celotno srečanje je omogočilo druženje več generacij znanstvenikov in alumnov FKKT z živahno 

diskusijo ob manjših prigrizkih, ki smo ga sklenili ob pikniku na travniku za fakulteto po koncu 

srečanja (galerija fotografij). 

Z namenom lažjega delovanja smo mladi, vključeni v organizacijo dogodkov, ki jih pripravljamo v 

sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, ustanovili društvo, ki smo ga poimenovali 

Društvo raziskovalcev UL FKKT - Cutting Edge. Upamo, da bomo z dogodki, ki jih pripravljamo, 

privabili čim več aktivnih članov in tako skupaj pripomogli tako h kvalitetnemu raziskovalnemu kot 

tudi pedagoškemu delu na fakulteti. 

 

http://www.cutting-edge.si/wp-content/uploads/2016/03/zbornik_spletna.pdf
http://www.cutting-edge.si/

