
ZAPISNIK 
 

15. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v  torek, 17. 1. 2017 ob 13. uri. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. Robert Repnik, 

Peter Marinko 
 
 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Sonja Škornik  in Primož Svetina 
 
Predsednik komisije je ugotovil sklepčnost in predlagal  potrditev dnevnega reda. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 14. redne seje 
2. Spremembe izvedbenih predmetnikov 2016/17 
3. Vloge študentov 
4. Razno 

 
K točki 1: 
 
Predsednik predstavi zapisnik 14. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je sprejet sklep: 
 
SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
zapisnik 14. redne seje, z dne 22. 11. 2016. 
 
 
K točki 2: 
 
Oddelek za biologijo predlaga spremembo izvedbenega predmetnika 2. letnika Izobraževalne kemije 
prve stopnje in 1. in 2. letnika Izobraževalne kemije 2. stopnje. Sprememba izvedbenega predmetnika 
za predmete Laboratorijske tehnike in Eksperimenti 2     zaradi nastopa porodniškega dopusta 
izvajalke vaj, sprememba izvedbenega predmetnika Didaktika kemije pa zaradi     izvajalca s Češke.  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za učno enoto 2. letnika dvopredmetnega študijskega 
programa Izobraževalna kemija 1. stopnje, Laboratorijske tehnike. Iz akreditiranega stanja v 
poletnem semestru 10 PR, 15 SE in 25 LV, se predmet izvede 10 PR, 15 SE v poletnem semestru in 
25 LV v zimskem semestru.  
 
 
SKLEP 3: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za učno enoto 1. in 2. letnika dvopredmetnega študijskega 
programa Izobraževalna kemija 2. stopnje,  Didaktika kemije 2. Iz akreditiranega stanja v zimskem 
semestru 25 PR, 25 SE in 40 LV, se predmet izvede v obsegu 19 PR  in 40 LV v zimskem semestru, 6 
PR in 25SE v poletnem semestru 2016/17. 



 
SKLEP 4: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za učno enoto 1. letnika dvopredmetnega študijskega 
programa Izobraževalna kemija 2. stopnje, Eksperimenti 2. Iz akreditiranega stanja v poletnem 
semestru 15 PR, 15 SE in 40 LV, se predmet izvede 49 LV v zimskem semestru, 15 PR in 15 SE pa v 
poletnem semestru 2016/17. 
 
K točki 3: 
 
Prošnje za priznanje izpitov  

Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG 

(Obvestila UM št. XXVII-6-2009, s sprem. in dopol. do 26. 9. 2014) in opredelitve nosilcev predmetov 

je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklepe: 

 

SKLEP 5: 

Študentu z vpisno številko N2003517 se izpit iz predmet Pedagoška komunikacija (3 ECTS) prizna z 

oceno prav dobro (8), izpit iz predmeta Vzdrževanje računalniške opreme (6 ECTS) se ne prizna. 

 

SKLEP 6: 

Študentki z vpisno številko N2003001 se delno prizna izpit iz predmeta Mikrobiologija (6 ECTS). 

 

SKLEP 7: 

Študentki z vpisno številko N2003012 se prizna izpit iz predmeta Pedagogika (4 ECTS), izpit iz 

predmeta Kompleksna analiza (6 ECTS) se prizna z oceno zadostno (6). 

 

Priznavanje kreditnih točk zaradi mobilnosti 

Na osnovi Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS in sklepa Oddelka za biologijo 

je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklepa: 

 

SKLEP 8: 

Študentki z vpisno številko N2002439 se prizna izpit iz predmeta Metode, učila, didaktična gradiv (3 

ECTS). 

 

SKLEP 9: 

Študentki z vpisno številko N2002455 se prizna izpit iz predmeta Metode, učila, didaktična gradiv (3 

ECTS). 

 

 

Priznavanje izpitov na programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole. 

SKLEP 10:  

Kandidatom na programu za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole: R. 

B., U. E., V. G., T. G. B., M, I. Z., T. K., K. M., B. OS., N. P., T. P. B., M. S., P. Š., M. V. in M. V.  se 

priznajo študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 



 

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami za študijsko leto 2016/2017 
 
Na podlagi 211. in 216.  člena Statuta UM (UPB11 Ur. l. RS, št 44/2015) in Pravilnika o študentih s 
posebnim statusom na UM, sprejetega na 32. redni seji Senata UM dne 1. 6. 2010 je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklepa: 
 
SKLEP 10 : 
Prošnji  študenta z vpisno številko N2003434 glede podaljšanja posebnega statusa – kategorije 
VRHUNSKI ŠPORTNIK  za študijsko leto 2016/2017 se u g o d i.  Študent se za prilagoditve, ki 
izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih enot. 
 

SKLEP 118: 
Prošnji  študenta  z vpisno številko N1010754  za podaljšanje  posebnega statusa – kategorije 
DOLGOTRAJNO BOLNI ŠTUDENT za študijsko leto 2016/2017 se u g o d i.  Študentka se za 
prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih enot. 
 

 

K točki 4: 
 
Pod točko Razno je predsednik komisije člane opozoril na INFORAMTIVNI DAN za študijsko leto 

2017/18, ki bo 10. in 11. februarja 2017. Doc. dr. Robert Repnik je izpostavil problematiko izvedbe 

informativnega dne za  enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj. Po kratki razpravi so 

člani komisije oblikovali predlog izvedbe informativnega dne, ki se kot predlog  pošlje vodstvu 

fakultete in predstojnikom oddelkov. 

 

 
Seja je bila zaključena ob  13. uri. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

Predsednik komisije 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  
  

          
   


