
ZAPISNIK 
 

24. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 22. 5.  2018, ob  13.00  uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, izred. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, 

izred. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala, Barbara Grm 
 
Odsotni: izred. prof. dr. Robert Repnik,  Peter Marinko 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Predsednik komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je ugotovil sklepčnost in predlagal 
potrditev dnevnega reda. 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje  
2. Spremembe študijskih programov 
3. Vloge študentov 
4. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnik 23. redne seje,  z dne 20. 3. 2018. Na 
zapisnik ni bilo pripomb zato je bil sprejet 
 
SKLEP  1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 23. redne seje, z dne 20. 3. 
2018. 
 

K točki 2: 
Oddelek za biologijo je oddal vlogo za spremembe študijskih programov 1. stopnje: 
Ekologija z naravovarstvom, Biologija; študijskega programa 2. stopnje: Biologija in 
ekologija z naravovarstvom in študijskega programa 3. stopnje: Ekološke znanosti. Sprejeti 
so:  
 
SKLEP 2:  
Komisija za študijske zadeve potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje 
Ekologija z naravovarstvom, in sicer:  

- Nosilca pri predmetu Geografski informacijski sistemi (dosedanjega nosilca izr. 
prof. dr. Igorja Žiberno zamenja doc. dr. Danijel Ivajnšič).  

- Število ur samostojnega dela študentov in ECTS pri predmetu Habitatni tipi in 
Natura 2000 (iz 120 ur se zmanjša na 90 ur, ECTS se iz 180/6 zmanjšajo na 
150/5). 

- Število ur samostojnega dela študentov in ECTS pri predmetu Osnove 
mikrobiologije (iz 45 ur se poveča na 75  ur, ECTS se iz 90/3 povečajo na 
120/4). 

- Oblika izvajanja kontaktnih ur pri izbirnem predmetu Mikrobna ekologija se iz 
30 ur PR spremeni na 15 ur PR in 15 ur SE. 

- Pri izbirnem predmetu Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji se 15  
PR spremeni v 15 LV (staro stanje: 30 PR 15 LV; novo stanje: 15 PR 30 LV). 
Aktualizirajo se tudi reference nosilke. 
 

SKLEP 3:  



Komisija za študijske zadeve potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje 
Biologija, in sicer:  

- Reference nosilca in viri/seznam literature pri predmetu Biologija človeka. 
- Oblika izvajanja kontaktnih ur pri izbirnem predmetu Mikrobna ekologija se iz 

30 ur PR spremeni na 15 ur PR in 15 ur SE. 
- Doda se izbirni predmet Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji v 

obsegu 6 ECTS (15 PR 30 LV 135 SD), nosilka izr. prof. dr. Janja Trček. 
- Doda se nov izbirni predmet Biostatistika v obsegu 6 ECTS (30 PR 15 SE), nosilec 

red. prof. dr. Franc Janžekovič. 
- Nosilca pri izbirnem predmetu Etologija (dosedanjega nosilca red. prof. dr. 

Dušana Devetaka zamenja doc. dr. Vesna Klokočovnik). 
 

SKLEP 4:  
Komisija za študijske zadeve potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje 
Biologija in ekologija z naravovarstvom, in sicer:  

- Nosilca predmeta Magistrski seminar (dosedanjega nosilca prof. dr. Andreja 
Šorga zamenja doc. dr. Nataša Pipenbaher). 

- Nosilca izbirnega predmeta Etologija (dosedanjega nosilca prof. dr. Dušana 
Devetaka zamenja doc. dr. Vesna Klokočovnik). 

- Nosilca izbirnega predmeta Komunikacija živali (namesto dosedanjih dveh 
nosilcev, prof. dr. Dušana Devetaka in prof. dr. Andreja Čokla prevzame 
nosilstvo prof. dr. Dušan Devetak). 
 

SKLEP 5: 
Komisija za študijske zadeve potrdi spremembe prenovljenega 4-letnega študijskega 
programa 3. stopnje Ekološke znanosti, in sicer:  

- Predmeti: Uvod v znanstvenoraziskovalno delo, Prenosljiva znanja, Individualno 
raziskovalno delo, Raziskovalni seminar in Doktorska disertacija se ocenjujejo 
na dvostopenjski lestvici z opravil ali ni opravil.  

 
 
Oddelek za matematiko in računalništvo je oddal vlogo za spremembo študijskega  
programa 3. stopnje, Matematika. Sprejet je bil: 
 
SKLEP 6: 
Komisija za študijske zadeve potrdi spremembe prenovljenega 4-letnega študijskega 
programa 3. stopnje Matematika, in sicer: 

- Predmeti: Prenosljiva znanja, Raziskovalni seminar 1, Raziskovalni seminar 2, 
Raziskovalni seminar 3, Raziskovalni seminar 4, Raziskovalni seminar 5, IRD 1, 
IRD2, IRD 3, IRD 4, IRD 5, IRD 6, IRD 7 ter Izdelava in zagovor doktorske 
disertacije se ocenjujejo na dvostopenjski lestvici z opravil ali ni opravil.  

 
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  7: 

Študentki  z vpisno številko N1015672 se prizna predmet Biološki terenski praktikum (8 

ECTS). 

 



SKLEP 8: 
Študentki z vpisno številko N1014750 se prizna predmet Biološki terenski praktikum (8 
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 9:  
Študentki  z vpisno številko N2003030 se odobri izdelava in zagovor magistrskega dela 
z naslovom Vpliv temperature na epigenetske spremembe male vodne leče (Lemna 
minor L) v aseptični kulturi, v tujem, angleškem jeziku.   
 
Skupno magistrsko delo 
 
Skladno s 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 10: 
Študentki  z vpisno številko N2002686 se odobri skupno magistrsko delo na 
dvopredmetnem programu Izobraževalna matematika in Izobraževalna fizika z 
naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in fizike, pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Roberta Repnika in izr. prof. dr. Alenke Lipovec. 
 
 
K točki 4: 
Pod točko Razno so člani razpravljali glede določitve vodij in koordinatorjev študijskih 
programov.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
 

 

Pripravila  

Cecilija Loparič Hercog  

 

 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


