Maribor, 27. 3. 2019

ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN
MATEMATIKO UM, ki je potekala od petka, 22. 3. 2019 do torka, 26. 3. 2019 do 12. ure

Zaradi nujnosti je predsednik Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko, red.
prof. dr. Franc Janžekovič sklical korespondenčno sejo od 22. 3. do 26. 3. 2019 do 12. ure z naslednjim
dnevnim redom:
1. VLOGE ŠTUDENTOV
Svoje glasovnice je v roku oddalo pet članov Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in
matematiko Univerze v Mariboru: doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Robert Repnik, izr. prof. dr. Mateja
Ploj Virtič, izr. prof. dr. Sonja Škornik in red. prof. dr. Franc Janžekovič.

Člani komisije, ki so glasovali so tako sprejeli naslednje sklepe:

Priznavanje obveznosti
SKLEP 1:
Študentu z vpisno številko N1015425 se v celoti priznata predmeta Interakcija človek – računalnik, z oceno
db (7) (5 ECTS) in Algoritmi in podatkovne strukture zd (6) (7 ECTS).
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Status študenta s posebnimi potrebami
SKLEP 2:
Študentu z vpisno številko N2003434 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije
dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2018/2019.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Priprava magistrskega dela v tujem jeziku
SKLEP 3:
Študentki z vpisno številko N2003607 se odobri izdelava magistrskega dela na študijskem programu
Matematika 2. stopnje z naslovom Technological valley of death as an emergent evolutionary

www.fnm.um.si | podiplomski.fnm@um.si | t +386 2 22 93 729 | Koroška c. 160, 2000 Maribor

phenomenom pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Bokala v tujem, angleškem jeziku. Sestavni del
magistrskega dela mora biti razširjen povzetek v slovenskem jeziku. Magistrski izpit in predstavitev
magistrskega dela potekata v slovenskem jeziku.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
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