
ZAPISNIK 
 

23. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 20. 3.  2018 ob  13.00  uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, , izred. prof. dr. Mateja Ploj 

Virtič, doc. dr. Robert Repnik, izred. prof. dr. Sonja Škornik, Barbara 
Grm 

 
Odsotni: doc. dr. Bojan Hvala,  Peter Marinko 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Predsednik komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je ugotovil sklepčnost in predlagal 
spremembo dnevnega reda tako, da se umakne predlagana točka 2.- spremembe študijskih 
programov .  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremenjeni 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 8. pisne seje in 22. redne seje  
2. Spremembe izvedbenega predmetnika 
3. Vloge študentov 
4. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnika 8. pisne seje, z dne 28. 2. 2018 in  22. 
redne seje, z dne 23. 1. 2018. Na zapisnika ni bilo pripomb zato je bil sprejet 
 
SKLEP  1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnika 8. pisne seje, z dne 28. 2. in  
22.  redne seje, z dne 23. 1. 2018. 
 

 
 
K točki 2: 
Oddelek za biologijo je oddal vlogo za spremembo izvedbenega predmetnika predmeta 
Didaktika kemije 1 na dvopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna 
kemija. Sprejet je  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM soglaša s spremembo izvedbenega predmetnika 
pri predmetu Didaktika kemije 1 na dvopredmetnem študijskem programu 2. stopnje 
Izobraževalna kemija v študijskem letu 2018/19 in ga posreduje v obravnavo Senatu 
FNM UM. Iz akreditiranega stanja poletnega semestra PR 30, LV 50 se izvede v zimskem 
semestru 15 PR in v letnem semestru 15 PR in 50 LV. 
 
 
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  



 

SKLEP  3: 

Študentki  z vpisno številko N1008377 se prizna predmet Pedagogika (4 ECTS). 

 
SKLEP 4: 
Študentki z vpisno številko N1014729 se prizna predmet Informacijska komunikacijska 
tehnologija, z oceno pdb (8) (4 ECTS). 
 
 
SKLEP 5: 
Študentki z vpisno številko N1011421 . se prizna predmet Računalniški praktikum z 
oceno db (6) (6 ECTS). 
 
SKLEP 6: 
Študentki z vpisno številko N1015669SE se prizna predmet Biološki terenski praktikum 
(opr.) (5 ECTS). 
 
SKLEP 7: 
Študentki  z vpisno številko N1014426 se prizna predmet Analizna kemija 1 z oceno db 
(6) (6 ECTS). 
 
SKLEP 8: 
Študentki  z vpisno številko N104750 se priznata predmeta Biokemija z oceno pdb (9)  
(6 ECTS= in Biologija celice z oceno pdb (9) (6 ECTS). 
 
 
SKLEP 9: 
Študentki  z vpisno številko N105672 se priznata predmeta Biokemija z oceno pdb (9)  
(6 ECTS) in Biologija celice z oceno pdb (8) (6 ECTS). 
 
SKLEP 10: 
Študentu  z vpisno številko N1015649 se prizna predmet Seminar iz fizike z oceno pdb 
(9) (6 ECTS). 
 
SKLEP 11: 
Študentki z vpisno številko N1015548 se prizna predmet Biološki terenski praktikum 
(opr.) (5 ECTS). 
 
SKLEP 12: 
Študentu z vpisno številko N1015425 se prizna predmet Programiranje II z oceno pdb 
(8) (7 ECTS). 
 
 
SKLEP 13: 
Študentki  z vpisno številko N1014761 se prizna predmet Seminar iz fizike z oceno pdb 
(9)  (6 ECTS). 
 
Priprava magistrskega dela v tujem jeziku 
 
Skladno z 10. členom  Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na 
študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru in 10. členom Navodil o 
zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku in priprave zagovora 
magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in 
matematiko in na osnovi prošnje študentke je komisija sprejela 



 
SKLEP 14:  
Študentki z vpisno številko N2003085 se odobri izdelava in zagovor magistrskega dela z 
naslovom Kakovosti podatkov in zaznavanje osamelcev v angleškem jeziku.  
 
Skupno magistrsko delo 
 
Skladno z 4. odstavkom 5. člena Navodil o zaključku študija na študijskih programih 1. 
stopnje in postopku in priprave zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. 
stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko, soglasja mentorjev in predstojnikov 
oddelkov  in na osnovi prošnje študentke je komisija sprejela 
 
SKLEP 15: 
Študentki z vpisno številko N2003258 se  odobri skupno magistrsko delo na 
dvopredmetnem programu Izobraževalna matematika in Izobraževalna kemija z 
naslovom Energija grafa pod mentorstvom dr. Petre Žigert Pleteršek in dr. Urbana 
Brena. 
 
 
 
K točki 4: 
Pod razno je izr. prof. dr. Robert Repnik razpravljal o spodbujanju študentov magistrskih 
programov, k pravočasni prijavi teme magistrskega dela in vlogi predstojnikov pri 
spodbujanju, ter predhodni obravnavi tem na matičnem oddelku. 
  
 
 
  
 

  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.40. 
 
Pripravila  

Cecilija Loparič Hercog  

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


