
ZAPISNIK 
 
28. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v četrtek, 28. 10. 2018, ob 10.15. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Robert Repnik, 

izr. prof. dr. Sonja Škornik 
 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič 
 
Predsednik komisije je preveril sklepčnost in predlagal dopolnitev  dnevnega reda.  
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi dopolnjeni 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov 25., 26., 27. redne seje in 9., 10., in 11. pisne seje 
2. Razpis za vpis za študijsko leto 2019/20 
3. Izvedbeni predmetnik 2018/2019 
4. Spremembe študijskih programov 
5. Vloge študentov 
6. Pregled 4. in vsakega nadaljnjega opravljanja izpitov 
7. Vključevanje študentov madžarščine 
8. Terminski plan sej KŠZ v študijskem letu 2018/19 
9. Razno 

 
K točki 1 
Predsednik komisije je predstavil zapisnike prejšnjih dveh sej. Na zapisnike ni bilo pripomb, zato so bili 
sprejeti. 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnike 25., 26. in 27. redne seje in 9., 10. in 11. pisne 
seje Komisije za študijske zadeve FNM UM. 
 
K točki 2 
Predsednik komisije je predstavil besedilo razpisa in vpisna mesta, predlagana s strani oddelkov. 
Besedilo razpisa za vpis na študijske programe FNM UM obsega vpisna mesta za vpis v prvi letnik za 
državljane RS in državljane držav članic Evropske unije, vpisna mesta za vpis v prvi letnik za tujce 
(državljane držav nečlanic EU), vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov ter vpisna mesta 
za vpis po merilih za prehode. Vpisna mesta so bila oblikovana na podlagi Načrta izobraževalne 
dejavnosti, potrjenega  na  Senatu UM, 19. 12. 2017 in 25. 9. 2018. Na osnovi sklepov oddelkov in 
izkušenj fakultete iz preteklih let so v predlogu razpisa povečana vpisna mesta za vpis po merilih za 
prehode na študijska programa Biologija (v načrtu 6, povečano na 8) in Matematika (v načrtu 6, 
povečano na 8), vpisna mesta za tujce na študijskih programih Biologija (v načrtu 3, povečano na 4),  
Fizika (v načrtu 3, povečano na 5) in na usmeritvi Izobraževalna fizika (v načrtu 2, povečano na 3) 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj in vpisna mesta za vzporedni študij in 
študij diplomantov na študijskem programu Biologija (v načrtu 3, povečano na 4).  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi predlagani Razpis za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe FNM UM v študijskem letu 2019/20 in ga posreduje v obravnavo 
Senatu FNM UM.  
 



K točki 3 
Izvedbeni predmetniki 
Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika Oddelka za biologijo je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 3: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom v 
študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Ekologija tal v 1. oz. 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 1./2. letnik, 1./2. semester; 15 PR, 5 SE, 15 LV, 10 TE 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester: 15 PR, 5 SE 
poletni semester: 15 LV, 10 TE 

 
SKLEP 4: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom v 
študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Etologija v 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
poletni semester 

 
SKLEP 5: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom v 
študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Ekološko kmetijstvo v 1. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 

 
SKLEP 6: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna biologija v študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba strokovnega izbirnega predmeta Fitocenologija v 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 15 PR, 15 SE, 15 TV, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester: 15 PR, 15 SE 
poletni semester: 15 TV 

 
Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika Oddelka za fiziko je Komisija za študijske 
zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 7: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika v 
študijskem letu 2018/2019.  



Spremeni se izvedba obveznega predmeta Praktično usposabljanje za didaktiko fizike 2 v 2. letniku, 
in sicer: 

 akreditirano stanje: poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 
 
 

SKLEP 8: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika v 
študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Magistrsko delo v 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 

 
SKLEP 9: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika v 
študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uvod v fotoniko v 1. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 

 
Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika Oddelka za matematiko in računalništvo 
je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika 
v študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Fraktali v 1. oz. 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 1./2. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 

 
SKLEP 11: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna matematika v študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Fraktali v 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester 

 
 
 
 
 
 



K točki 4 
Spremembe študijskih programov 
 
Na predlog Pedagoškega centra FNM UM glede sprememb enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejela  
SKLEP 12: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (splošni PDP-modul), in sicer: 

 uvedba prostoizbirnega predmeta v obsegu 6 ECTS v 10. semestru, 

 sprememba ur samostojnega dela in ECTS pri obveznem predmetu Magistrsko delo, 

 sprememba ur samostojnega dela in ECTS pri obveznem predmetu Magistrska seminarska 
naloga. 

 
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 
Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 13: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija, 
in sicer: 

 menjave obveznih predmetov (Biološki didaktični praktikum 1, Splošna zoologija, Sistematska 
botanika, Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike, Sistematska zoologija, Citološki 
praktikum) med semestri, 

 menjave obveznih predmetov med letniki in semestri (Fiziologija živali, Evolucija, Biološki 
terenski praktikum, Biološki didaktični praktikum 2) 

 ukinitev izbirnega predmeta Izbrane vsebine iz fiziologije, 

 sprememba ur samostojnega dela in ECTS pri izbirnem predmetu Uporabne rastline in rastline v 
vsakdanjem življenju. 
 

Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb študijskega programa 1. stopnje Biologija  je Komisija 
za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 14: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Biologija, in sicer uvedbo novega izbirnega predmeta Uporabne 
rastline in rastline v vsakdanjem življenju. 
 
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb študijskega programa 1. stopnje Ekologija z 
naravovarstvom  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 15: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Ekologija z naravovarstvom, in sicer uvedbo novega izbirnega 
predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju. 
 
Na predlog Oddelka za fiziko glede sprememb študijskega programa 2. stopnje Fizika  je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 16: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 2. stopnje Fizika, in sicer posodobitev učnega načrta, spremembo nosilca ter 
spremembo kontaktnih ur pri obveznem predmetu Fizika materialov. 
 



 
Na predlog Oddelka za fiziko glede sprememb dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje 
Izobraževalna fizika  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 17: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembo 
dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna fizika, in sicer posodobitev učnega 
načrta pri izbirnem predmetu Matematična fizika v izobraževanju. 
 
Na predlog Oddelka za fiziko glede sprememb študijskega programa 1. stopnje Fizika  je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 18: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Fizika, in sicer posodobitev učnih načrtov pri obveznih predmetih 
Matematična fizika 1 in Matematična fizika 2. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb študijskega programa 1. stopnje 
Matematika  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 19: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Matematika, in sicer: 

 posodobitve učnih načrtov obveznih predmetov (Analiza I in Analiza II), 

 preimenovanje obveznega predmeta Elementarne funkcije v Številske množice in  zaporedja ter 
posodobitev učnega načrta. 

 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb študijskega programa 2. stopnje 
Matematika  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  
SKLEP 20: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 2. stopnje Matematika, in sicer: 
posodobitve učnih načrtov obveznih predmetov (Poglavja iz algebre in Funkcionalna analiza) in 
izbirnega predmeta (Izbrana poglavja iz algebre), 
sprememba nosilca obveznega predmeta Funkcionalna analiza. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb študijskega programa 2. stopnje 
Izobraževalna matematika  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejela  
SKLEP 21: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer: 
posodobitev učnega načrta izbirnega predmeta (Izbrana poglavja iz algebre). 
 
K točki 5 
Prošnje za priznavanja 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 22: 
Študentki  z vpisno številko N1016820 se priznajo naslednje obveznosti: 

 1. letnika: Kemija (6 ECTS), Fizika (6 ECTS), Biologija celice (6 ECTS), Splošna zoologija (6 ECTS) ter 
Sistematika in filogenija nižjih rastlin (5 ECTS); 



 2. letnika: Osnove ekologije in ekologija živali (8 ECTS). 
  
SKLEP 23: 
Študentki  z vpisno številko N1016835 se priznajo naslednje obveznosti: 

 1. letnika: Kemija (6 ECTS), Fizika (6 ECTS), Biologija celice (6 ECTS), Splošna zoologija (6 ECTS) ter 
Sistematika in filogenija nižjih rastlin (5 ECTS); 

 2. letnika: Osnove ekologije in ekologija živali (8 ECTS). 
 

SKLEP 24: 
Študentu z vpisno številko N1016842 se priznajo naslednje obveznosti: 

 1. letnika: IKT (4 ECTS), Gradiva in tehnologije (5 ECTS), Tehniško risanje (5 ECTS), Matematika (6 
ECTS), Tehniški praktikum I (5 ECTS), Kemija (6 ECTS), Snovanje in konstruiranje (5 ECTS); 

 2. letnika: Pedagogika (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Didaktika (4 ECTS), Tehniški 
praktikum 2 (5 ECTS), Strojni elementi (5 ECTS), Elektrotehnika (5 ECTS), Načrtovanje in 
upravljanje proizvodnje v šolah (5 ECTS), strokovni izbirni predmet Osnove računalništva (6 
ECTS); 

 3. letnika: Elektronika (5 ECTS), Didaktika tehnike 1 (6 ECTS), Praktično usposabljanje za 
poučevanje tehnike I (4 ECTS), Tehniški praktikum 3 (5 ECTS). 

 
SKLEP 25: 
Študentki  z vpisno številko N1016615 se priznajo naslednje obveznosti: 

 1. letnika: Uvod v matematiko (5 ECTS), Matrični račun (5 ECTS), Osnove analize (5 ECTS), skupni 
strokovni predmet Osnove računalništva (6 ECTS); 

 2. letnika: Analiza (5 ECTS), DELNO se prizna predmet Kombinatorika in verjetnost (5 ECTS); 

 3. letnika: Izbrana poglavja iz analize (6 ECTS); 

 4. letnika: Osnove teorije grafov (3 ECTS), Matematično modeliranje (5 ECTS). 
 
SKLEP 26: 
Študentki  z vpisno številko N2003621 se DELNO PRIZNA predmet Napredni algoritmi (6 ECTS). 
 
SKLEP 27: 
Študentki z vpisno številko N2003607 se prizna predmet Kompleksna analiza (7 ECTS) z oceno pdb 
(9). 
 
SKLEP 28: 
Študentki z vpisno številko N1015942 se prizna predmet Biokemija (6 ECTS) z oceno odl (10) in DELNO 
PRIZNA predmet Biologija celice (6 ECTS). 
 
SKLEP 29: 
Študentki  z vpisno številko N2004640 se prizna predmet E-učenje (3 ECTS) z oceno pdb (9). 
 
SKLEP 30: 
Študentki z vpisno številko N1016514 se priznajo  predmeti Analizna kemija 1 (6 ECTS) z oceno db 
(7), Anorganska kemija (4 ECTS) z oceno db (7) in Splošna kemija (10 ECTS) z oceno zd (6). 
 
SKLEP 31: 
Študentu z vpisno številko N1016486 se priznata  predmeta Anorganska kemija (4 ECTS) z oceno db 
(7) in Splošna kemija (10 ECTS) z oceno db (7). 
 
 
 



SKLEP 32: 
Študentki z vpisno številko N1016392 se priznajo predmeti Kemija (6 ECTS) z oceno pdb (8), 
Biokemija (6 ECTS) z oceno pdb (9) in Fizika (6 ECTS) z oceno db (7). 
 
SKLEP 33: 
Študentu z vpisno številko N1015210 se prizna  predmet Kemija (6 ECTS) z oceno db (7). 
 
 
SKLEP 34: 
Študentki z vpisno številko N1016549 se priznajo  predmeti Linearna algebra (8 ECTS) z oceno zd (6), 
Vektorjii n matrike (9 ECTS) z oceno zd (6) in Matematični principi (7 ECTS) z oceno zd (6). 
 
SKLEP 35: 
Študentki z vpisno številko N1016734 se prizna  predmet Matematični principi (7 ECTS) z oceno db 
(7). 
 
SKLEP 36: 
Študentu z vpisno številko N2003652 se na študijskem programu Izobraževalna matematika prizna 
predmet Delo z učenci s posebnimi potrebami (4 ECTS) z oceno odl (10). 
 
SKLEP 37: 
Študentu z vpisno številko N1016880 se prizna predmet Sistematika in filogenija nevretenčarjev (7 
ECTS) z oceno db (7). 
 
SKLEP 38: 
Študentki z vpisno številko N2004695 se priznajo predmeti Pedagogika (4 ECTS), Psihologija razvoja 
in učenja (6 ECTS), Didaktika (4 ECTS) in DELNO PRIZNATA predmeta Praktično usposabljanje za 
poučevanje tehnike 1 (5/8 ECTS) in Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 2 (5/8 ECTS). 
 
SKLEP 39: 
Študentu z vpisno številko N2004594 se priznajo predmeti Pedagogika (4 ECTS), Psihologija razvoja 
in učenja (6 ECTS), Didaktika (4 ECTS), Tehniška in tehnološka dokumentacija (7 ECTS), Robotika v 
tehniki (6 ECTS), Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 1 (8 ECTS) in DELNO PRIZNAJO 
predmeti Didaktika tehnike 1 (5/7 ECTS), Gonila (3/7 ECTS) in Didaktika tehnike 2 (2/6 ECTS). 
 
SKLEP 40: 
Študentki z vpisno številko N2004183 se NE PRIZNA predmet Metrični prostori (3 ECTS). 
 
 
Prošnje za pridobitev posebnega statusa  
Na podlagi 211. in 216. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) 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 41: 
Prošnji študentke z vpisno številko N1010480 za podaljšanje posebnega statusa – kategorije 
DOLGOTRAJNO BOLNI ŠTUDENT za študijsko leto 2018/19 se u g o d i. Študentka se za prilagoditve, 
ki izhajajo iz posebnega statusa, dogovori z nosilci učnih enot. 
 



SKLEP 42: 
Prošnji študentke z vpisno številko N1013911 za podaljšanje posebnega statusa – kategorije 
DOLGOTRAJNO BOLNI ŠTUDENT za študijsko leto 2018/19 se u g o d i. Študentki se za čas zdravljenja 
omogoči opravičena odsotnost za študijske obveznosti v dogovoru z nosilci predmetov in posreduje 
gradivo. Omogoči se ji opravljanje izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja na UM in v dogovoru z nosilci predmetov.  
 
SKLEP 43: 
Prošnji študentke z vpisno številko N1013911 za pridobitev posebnega statusa – kategorije študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje za študijsko leto 2018/19, 
se ugodi. Študentka se za možnosti prilagoditev, ki izhajajo iz posebnega statusa, dogovori z nosilci 
posameznih učnih enot.  
 
K točki 6. 
Predstavitev 4. in vsakega nadaljnjega opravljanja izpitov 
 
Člani KŠZ so obravnavali pregled  tistih učnih enot in njihovih nosilcev, pri katerih je v preteklem 
študijskem letu (2017/18) prišlo do neuspešnega četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita z 
oznako, kolikokrat je študent pristopil k opravljanju učne enote. Na FNM ugotavljamo, da ne prihaja 
do izstopajočih predmetov ali profesorjev, pri katerih bi prihajalo do množičnega večkratnega (4 in več) 
opravljanja izpita. Prodekan za izobraževanje bo izvedel pogovor s profesorji, pri katerih največ prihaja 
do večkratnega izpita, v smislu iskanja možnosti, kako študente pripraviti za delo pri njegovem 
predmetu in jih usposobiti za kvalitetni študij. Predmeti, pri katerih prihaja do večkratnega opravljanja 
izpita, obravnavajo zahtevnejšo vsebino, v njeno razumevanje pa je treba vložiti večji napor. Praviloma 
so ti predmeti v nižjih letnikih. FNM ima vzpostavljen sistem medgeneracijske pomoči v obliki tutorske 
pomoči, ki se je izkazal za zelo pozitivnega. S študenti, ki večkrat neuspešno opravljajo izpit, opravimo 
razgovor, skoraj v vseh primerih se izkaže, da ali niso vložili dovolj napora v študij ali pa so precenili 
svoje sposobnosti. 
  
SKLEP 44: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM se je seznanila in 
obravnavala izpis učnih enot in njihovih nosilcev, pri katerih je v letu 2017/18 prišlo do neuspešnega 
četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita.  
 
K točki 7. 
Predsednik komisije je člane seznanil z obvestilom prejetim s FF UM glede možnosti opravljanja 
predmetov Strokovno jezikovna konverzacija – jezikoslovje in Strokovno jezikoslovna konverzacija 
– literarna znanost za študente dvojezičnega območja Pomurja. Navedena predmeta bo izvajal 
Oddelek za madžarščino FF UM. Študenti dvojezičnega območja z opravljenimi obveznostmi 
pridobijo jezikovne kompetence skladno z določilom 15. c člena Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.   
 
SKLEP 45: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko se je seznanila z možnostjo 
opravljanja predmetov Strokovno jezikovna konverzacija – jezikoslovje in Strokovno jezikovna 
konverzacija – literarna znanost, ki jo za študente dvojčičnega področja Pomurja ponuja oz. 
izvaja Oddelek za madžarščino Filozofske fakultete UM. Navedeno se objavi na spletni strani 
fakultete.  
 
K točki 8 
Predsednik komisije je predstavil Terminski plan sej Komisije za študijske zadeve za študijsko leto 
2018/19. 



 
SKLEP 46: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi Terminski plan sej za študijsko leto 2018/19. 
 
 
K točki 9 
Ni bilo razprave.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.45. 
 
       Prodekan za izobraževalno dejavnost 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

         
 
 
 
 
 
 
 

          


