
ZAPISNIK 
 

6. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v sredo, 4. 7. 2018 ob 9. uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, 

izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala,  
 
Odsotni: izr. prof. dr. Robert Repnik,  Peter Marinko, Barbara Grm 
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. Spremembe študijskih programov 
2. Študijski koledar 2018/19 
3. Vloge študentov 
4. Razno 

 
K točki 1: 
Oddelek za matematiko in računalništvo je oddal vlogo za spremembe študijskega 
programa Matematika 1. stopnje in študijskega programa Matematika 2. stopnje.  
 
SKLEP  1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembo študijskega programa 
Matematika 1. stopnje,   zamenjavo predmetov med letniki. Predmet Numerične 
metode in simbolno računanje se iz akreditiranega stanja poletnega semestra 2. 
letnika prenese v poletni semester 3. letnika, predmet Teorija števil se iz 
akreditiranega stanja poletnega semestra 3 letnika prenese v poletni  semester 2. 
letnika. Sklep se posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 
 
SKLEP  2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembo študijskega programa 
Matematika 2. stopnje,   preimenovanje predmeta in sprememba učnega načrta. 
Predmet Numerična analiza se preimenuje v Numerična analiza in izbrana poglavja 
iz dinamičnih sistemov. Spremeni se učni načrt predmeta – vsebina. Sklep se 
posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 

 
 

K točki 2: 
Študijski koledar za študijsko leto 2018/19   
 
SKLEP 3: 
Komisija za študijske zadeve potrdi termin pedagoške prakse za študente 1. in 2. 
letnikov pedagoških študijskih programov 2. stopnje in 3. letnik enovitega magistrskega 
študijskega programa Predmetni učitelj za študijsko leto 2018/19 in s podatkom 
dopolni študijski koledar za študijsko leto 2018/19.  Sklep posreduje v obravnavo 
Senatu FNM UM.  
 
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  4: 

Študentki  z vpisno številko N104741 se prizna predmet Biološki terenski praktikum (5 

ECTS). 

 
SKLEP 5: 
Študentki z vpisno številko N1008377se prizna predmet Didaktika z oceno pdb 8 (4 
ECTS). 
 
SKLEP 6: 
Študentu z vpisno številko N1008959 se prizna predmet Analiza II z oceno zd 6 (8 
ECTS). 
 
SKLEP 7: 
 
Študentki z vpisno številko N1015548 se prizna predmet Informacijsko-komunikacijska 
tehnologija z oceno pdb 8 (4 ECTS) in izbirni predmet Operacijski sistemi z oceno pdb 
(8) (6 ECTS). 
 
 
SKLEP 8: 
Študentki z vpisno številko N2003012 se prizna predmet Delo z učenci s posebnimi 
potrebami z oceno pdb 9 (4 ECTS). 
 
SKLEP 9: 
Študentu z vpisno številko N1015568 se prizna predmet Seminar iz fizike  z oceno odl 
10 (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 10:  
Študentki z vpisno številko N2003012 se odobri izdelava  magistrskega dela z naslovom 
Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončanje matematičnih domačih 
nalog, v tujem, hrvaškem jeziku z razširjenim povzetkom v slovenskem jeziku. V 
slovenskem jeziku poteka magistrski izpit,  zagovor magistrskega dela pa v hrvaškem.  
 
 
SKLEP 11:  
Študentu z vpisno številko N2003395 se odobri izdelava in zagovor magistrskega dela z 
naslovom Inhibicija samo-replikacije proteinskih fibrilov, v tujem, angleškem jeziku.  
 



 
 
K točki 4: 
Pod točko Razno  
Prodekan za izobraževalno dejavnost je obvestil člane, da se bodo vloge oddelkov za 
spremembo izvedbenih predmetnikov za študijsko leto 2018/19 obavnavale na prvi 
septemberski seji komisije. Oddelke se pozove, da oddajo vloge najkasneje do petka, 24. 
8. 2018. 
 
Doc. dr. Bojan Hvala je člane komisije seznanil s problematiko odjave študentov pri 
komisijskih izpitih.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.45.  
 

 

Pripravila  

Cecilija Loparič Hercog  

 

 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


