
ZAPISNIK 
1. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki 
je bila v torek, 20. 1. 2015 ob 13. uri v dekanatu. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič,  doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. Robert Repnik,  
                                           Taja Svetina 
 
Odsotni:                           doc. dr. Nika Golob, doc. dr. Mateja Ploj Virtič in Vito Šimonka 
 
Ostali prisotni:                Cecilija Loparič Hercog 
 
Predsednik komisije je pozdravil navzoče člane in ugotovil sklepčnost. Predlagal je dopolnitev dnevnega 

reda z novo prvo in četrto točko dnevnega reda. S tem se vse ostale točke smiselno spremenijo. 

Potrdi se dopolnjeni 

 
DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Komisije za študijske zadeve FNM UM 
2. Pregled zapisnika 25. redne  seje Komisije za študijske zadeve FNM UM 
3. Vloge študentov 
4. Spremembe študijskih programov 
5. Razno 

 

K točki 1: 

Predsednik komisije je podal informacijo o imenovanju članov v delovnih telesih in komisijah Senata FNM 
UM, imenovanih na seji Senata dne 2. 12. 2014. V Komisijo za študijske zadeve so bili ponovno imenovani 
vsi dosedanji člani. Tudi za prihodnje obdobje je zaželel  enako dobro sodelovanje kot do sedaj. 
 
S tem je bila Komisija za študijske zadeve Senata FNM UM konstituirana. 
 
 
K točki 2: 

Na spletni strani fakultete je objavljen zapisnik 25. redne seje z dne 25. 11. 2014. Na zapisnik ni bilo 

pripomb zato je sprejet  

SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM ugotavlja, da so vsi sklepi realizirani in potrjuje zapisnik 25. redne 
seje KŠZ FNM  UM z dne 25. 11. 2014. 
 
 
K točki 3: 

 
Prošnje za priznanje izpitov  
 
Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG in 
Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program in potrditve 
nosilcev predmetov je Komisija sprejela  



 
SKLEP 2:  
Študentki z vpisno številko N1009127 se prizna izpit iz predmeta Biokemija z osnovami mikrobiologije in 
genetike z oceno db 7 (9 ECTS). 
 
SKLEP 3:  
Študentu z vpisno številko N1011261 se priznajo izpiti  iz predmetov:  Matrični račun z oceno pdb 8 (6 
ECTS), Fizika z oceno zd 6 (6 ECTS), Algebraične strukture z oceno db 7 (6 ECTS) in Uvod v matematiko z 
oceno 10 (6 ECTS). 
 
SKLEP 4:  
Študentki z vpisno številko N1011711 se priznajo izpiti  iz predmetov:  Matrični račun z oceno pdb 9 (6 
ECTS), Osnove računalništva z oceno pdb 9 (6 ECTS), Algebraične strukture z oceno db 7 (6 ECTS) in Uvod 
v matematiko z oceno  db 7 (6 ECTS). 
 

SKLEP 5:  
Študentu z vpisno številko N1008500 se prizna izpit pri predmetu Biokemija z osnovami mikrobiologije 
in genetike z oceno zd 6 (9 ECTS).  
 
Prošnja za pripravo magistrskega dela v tujem jeziku 
Na podlagi 1. odstavka 3. člena Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj v tujem jeziku na UM, št. 
A5/2008-41 AG, je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 6: 
Študentu z vpisno številko N2000316 se odobri, da magistrsko delo pripravi v tujem (angleškem) jeziku, 
ker je somentor dr. Hainer Wackerbarth iz tujine. V skladu z 2. odst. 4. člena Pravilnika o izdelavi 
diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku mora delo, izdelano v tujem jeziku, vsebovati tudi: 
naslov dela v tujem in slovenskem jeziku, razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini 
obsegati vsaj 5% obsega celotnega dela.  
 
K točki 4: 

Na osnovi vloge Oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM sprejela  
 
SKLEP 7: 
Na dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalno računalništvo 1. stopnje se iz seznama skupnih 
strokovnih predmetov izbriše predmet Sodobna biologija, saj nobena vezava dvopredmetnih študijskih 
programov z Izobraževalnim računalništvom ne predvideva izbire tega skupnega strokovnega predmeta. 
 
SKLEP 8: 
Na dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalna matematika 1. stopnje se iz seznama skupnih 
strokovnih predmetov izbriše predmet Sodobna biologija, saj nobena vezava dvopredmetnih študijskih 
programov z Izobraževalno matematiko ne predvideva izbire tega skupnega strokovnega predmeta. 
 
Na osnovi vloge Oddelka za biologijo,  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko Um sprejela  
 
SKLEP 9: 
Potrdi se sprememba nosilca in učnega načrta skupnega strokovnega predmeta Sodobna biologija na 
dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalna kemija 1. stopnje. 
 



Na osnovi vloge Oddelka za fiziko je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
UM sprejela  
 
SKLEP 10: 
Potrdi se sprememba nosilca in učnega načrta skupnega strokovnega predmeta Sodobna biologija na 
dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalna fizika 1. stopnje. 
 
 
Na osnovi vloge Oddelka za tehniko je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko UM sprejela  
 
SKLEP 10: 
Potrdi se sprememba nosilca in učnega načrta izbirnega predmeta Sodobna biologija na 
dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalna tehnika 1. stopnje. 
 
 

     
K točki 4: 

Predsednik komisije je člane informiral o prispelih  poročilih skupin strokovnjakov za presojo v postopku 

podaljšanja akreditacije  študijskih programov Biologija in Matematika 1. stopnje in študijskih programov 

Biologija in ekologija z naravovarstvom ter Matematika 2. stopnje. Komisije neskladij niso ugotovile, v 

svojem poročilu pa so izpostavile več prednosti in priložnosti. 

Predsednik komisije je člane informiral o informativnih dnevih, ki bodo letos 13. in 14. februarja 2015. 

 

Seja je bila zaključena ob 13.50. 

 

Zapisala:       Predsednik komisije: 

Cecilija Loparič Hercog     red. prof. dr. Franc Janžekovič 

 

 

 


