
ZAPISNIK 

 

2. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru,  

ki je bila v torek, 5. 3. 2019, ob 8.30 v dekanatu. 

 

Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, izr. prof. dr. Sonja Škornik, izr. prof. dr. Robert 

Repnik, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič 

Odsotni:  Luka Benkovič, Margerita Felicijan 

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. Študentske vloge 

2. Predlogi za priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko za izjemne dosežke na 
izobraževalnem področju 

 

 

K točki 1: 

 

Priznavanje obveznosti 

Na osnovi prošnje kandidatke in potrditve nosilca glede priznavanja izpita na Programu za poučevanje 

Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 

matematiko UM sprejela 

SKLEP 1:  

Kandidatki na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, T.S.S. se priznajo 

študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 

 

Na podlagi 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), potrditve nosilca predmeta in prošnje 

študenta je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

SKLEP 2: 

Študentu  z vpisno številko N1015425 se v celoti prizna predmet Osnove podatkovnih baz, z oceno zd 

(6) (5 ECTS). 

 

SKLEP 3: 

Študentu  z vpisno številko N1016817 se v celoti prizna predmet Sistematika in filogenija višjih rastlin, z 

oceno odl (10) (7 ECTS).  

 

 

Študentu je bila pred vpisom po merilih za prehode v 2. letnik Biologije 1. stopnje za študijsko leto 2018/19 

dne 19. 9 . 2018  izdana odločba KŠZ FNM o priznavanju študijskih obveznosti št. 013-049. Nosilka 

predmetov Biokemija in Mikrobiologija in genetika prokaritotov je ob ponovnem pregledu dokumentacije 



priznavanje popravila. Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko je sprejela 

sklep v nadaljevanju, na osnovi katerega bo izdan sklep o popravku odločbe št. 013-049 z dne 19. 9. 2018. 

SKLEP 4: 

Študentu  z vpisno številko N1016817 se v celoti prizna predmet Biokemija, z oceno pdb 8 (6 ECTS), ne 

prizna se predmet Mikrobiologija in genetika prokariotov.  

 

Opravljanje obveznosti kot drugi udeleženec 

 

Na podlagi Navodil za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov 

za druge udeležence 3/2011 – 41 AG, potrditve nosilca predmeta in prošnje kandidatke je Komisija za 

študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  

SKLEP 5: 

Kandidatki T. R.  se kot drugi udeleženki v študijskem letu 2018/2019 odobri opravljanje obveznosti na 

univerzitetnem študijskem programu Matematika 1. stopnje, in sicer pri predmetih Analiza I (9 ECTS), 

Linearna algebra (8 ECTS) in Računalniški praktikum (7 ECTS). 

 

Status študenta s posebnimi potrebami 

Na podlagi Pravilnika o študentih s posebnimi statusom na UM, potrjenega na 32. seji Senata UM dne 

1. 6. 2010 in prošnje študenta,  je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 

UM sprejela 

SKLEP 6: 

Študentu  z vpisno številko N2003434 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

vrhunski športnik v študijskem letu 2018/2019.  

 

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, 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, potrditve Oddelka za matematiko in 
računalništvo in Oddelka za fiziko in na osnovi prošnje študentke je komisija sprejela 
 
SKLEP 7:  
Študentki z vpisno številko N2004183 se odobri izdelava  magistrskega dela na študijskem programu 
Izobraževalna matematika 2. stopnje z naslovom Nekaj karakterizacij racionalnih aritmetičnih 
funkcij stopnje (1,1) v tujem, hrvaškem jeziku. Sestavni del magistrskega dela mora biti razširjen 
povzetek v slovenskem jeziku. Magistrski izpit poteka v slovenskem jeziku, zagovor magistrskega 
dela pa v hrvaškem jeziku. 
 
 
SKLEP 8:  
Študentki z vpisno številko N2004183 se odobri izdelava  magistrskega dela na študijskem 
programu Izobraževalna fizika 2. stopnje z naslovom Konceptualno razumevanje učencev v 
mehaniki v tujem, hrvaškem jeziku.  
 

K točki 2: 



Na podlagi 10. člena Pravilnika o častnih nazivih, priznanjih in zahvalnih listinah Fakultete za 

naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in prejetega predloga je Komisija za študijske zadeve 

Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela  

 

SKLEP 9: 

Komisija za študijske zadeve skladno z 10. členom Pravilnika o častnih nazivih, priznanjih in zahvalnih 

listinah Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru predlaga Senatu Fakultete za 

naravoslovje in matematiko UM, da podeli priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko za 

izjemne dosežke na izobraževalnem področju, izr. prof. dr. Marku Jakovcu. 

 

Seja je bila zaključena ob 8.50. 

 

 

Pripravila: 

Cecilija Loparič Hercog 

 

 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


