
ZAPISNIK 
 

2. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v petek, 18. 12. 2015 ob 9.00 uri. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. 

dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala, Primož Jevšovar, Taja 
Svetina 

 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Robert Repnik 
 
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 7. redne Komisije za študijske zadeve FNM UM 
2. Vloge študentov 
3. Navodila o zaključku dodiplomskega študija na študijskih programih 1. stopnje 

Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru 
4. Spremembe izvedbenega predmetnika 
5. Razno 

 

K točki 1: 

Predsednik komisije, red. prof. dr. Franc Janžekovič je predstavil zapisnik prejšnje seje. 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je sprejet: 

SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 7. redne seje Komisije za 
študijske zadeve FNM UM z dne 24. 11. 2015.  
 
 

K točki 2: 

Prošnje za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela na »starih« 
univerzitetnih študijskih programih  
 
 
SKLEP 2:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za 
podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela kandidatki z vpisno številko 61104587. 
Kandidatka odda prijavo teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO konca zimskega 
izpitnega obdobja, tj. do 19. 2. 2016, s tem, da jim ob oddaji prijave teme 
diplomskega dela lahko manjka največ pet študijskih obveznosti.  
Kandidatki se rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela ustrezno skrajša.  
 
 
 



Prošnje za priznavanje izpitov 

Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. 
A4/2009-AG s spremembami, na osnovi mnenja nosilcev in sklepa Oddelka za matematiko 
in računalništvo  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
UM sprejela sklepe: 
 
SKLEP 3 :  
Študentu z vpisno številko 61245464 se prizna izpit iz predmetov Analiza I z oceno pdb 
8 (9 ECTS) in Elementarne funkcije z oceno pdb 8 (7 ECTS).  
 
SKLEP 4:  
Študentki z vpisno številko N2002602 se prizna izpit iz predmetov Teorija grup – izbirni 
predmet (6 ECTS), Seminar (4 ECTS), Izbrana poglavja iz šolske discipline – izbirni PDP 
predmet(3 ECTS), Pedagoška komunikacija – izbirni PDP predmet (3 ECTS), Didaktika 
srednješolske matematike (7 ECTS), Diferencialne enačbe (10 ECTS), Analitični pristop 
v geometriji (6 ECTS), Praktično usposabljanje za poučevanje matematike II (7 ECTS). 
 
 
 
Opravljanje izpitov kot drugi udeleženec 
 
Na osnovi Navodil za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih 
študijskih programov za druge udeležence N 3/2011-41 AG in sklepa Oddelka za 
matematiko in računalništvo, je Komisija za študijske zadeve sprejela 
 
 
SKLEP 5: 
Kandidatki S. M. L se v študijskem letu 2015/2016 dovoli obiskovanje in opravljanje 
predmetov  iz akreditiranega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna 
matematika kot drugi udeleženki, in sicer: Delo z učenci s posebnimi potrebami (4 
ECTS), Kreativno reševanje matematičnih nalog (4 ECTS), Diferencialne enačbe (10 
ECTS), Analitični pristopi v geometriji (6 ECTS) in Novejši pristopi k poučevanju 
matematike (3 ECTS). 
 
SKLEP 6: 
Kandidatki J. K. se v študijskem letu 2015/2016 dovoli obiskovanje in opravljanje 
predmetov  iz akreditiranega študijskega programa 1. stopnje Matematika kot drugi 
udeleženki, in sicer: Vektorji in matrike (9 ECTS), Matematični principi (7 ECTS), 
Osnove računalništva in informatike (7 ECTS), Elementarne funkcije (7 ECTS), Analiza I 
(9 ECTS), Linearna algebra (8 ECTS), Računalniški praktikum (7 ECTS) in Teorija množic 
(6 ECTS). 
 
  
 
 
 
K točki 3: 
 
Senat Univerze v Mariboru je na svoji 41. redni seji dne 21. 4. 2015 potrdil Spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem 
študiju Univerze v Mariboru št. A3/2008 41 AG skladno s 314. členom Statuta Univere v 
Mariboru je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslvoje in matematiko 
sprejela sklep: 
 



SKLEP 7: 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi Navodila o zaključku dodiplomskega študija na študijskih programih 1. 
stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, usklajena s Spremembami in 
dopolnitvami Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na 
dodiplomskem študiju Univerze v Mariboru št. A3/2008 41AG.  

 

 
K točki 4: 
 
 
 
Na predlog Oddelka za biologijo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko obravnavala spremembo izvedbenega predmetnika za učno enoto Didaktika 
kemije 1 na dvopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna kemija.  
  
SKLEP 8: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembe izvedbenega predmetnika za učno enoto Didaktika kemije 
1 na študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna kemija za študijsko leto 2015/2016 
in jih posreduje v obravnavo Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko.  
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko se seznani s 
predlogom ciklične izvedbe skupnega strokovnega predmeta Sodobna biologija za študente 
Izobraževalne fizike in Izobraževalne kemije 1. stopnje. 
 
 
K 5. točki 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 9.55. 

     
Pripravila:            Predsednik komisije: 
Cecilija Loparič Hercog      red. prof. dr. Franc Janžekovič 


