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ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM  

(od srede, 10. 4. 2019, do ponedeljka, 15. 4. 2019, do 12. ure.) 
 
 
Zaradi nujnosti je predsednik Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko, red. 
prof. dr. Franc Janžekovič sklical dopisno sejo od 10. 4. do 15. 4. 2019 do 12. ure z naslednjim dnevnim 
redom: 
1. Sprememba izvedbenega predmetnika študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna kemija v 

študijskem letu 2018/2019 in enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, 
usmeritev Izobraževalna kemija v študijskem letu 2018/2019. 

2. Vloge študentov.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Svoje glasovnice je v roku oddalo šest 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, red. prof. dr. Franc Janžekovič in Luka Benkovič 
 
Člani komisije, ki so glasovali, so sprejeli naslednje sklepe: 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program programa 2. stopnje Izobraževalna kemija v študijskem 
letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Didaktika kemije 2, in sicer:  

 akreditirano stanje: 1. in 2. letnik, zimski semester: 25 PR, 25 SE, 40 LV 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester: 40 LV 
poletni semester: 25 PR, 25 SE 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA. 
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enovit magistrski študijski program programa Predmetni učitelj – 
Izobraževalna kemija v študijskem letu 2018/2019.  
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Didaktika kemije 1, in sicer:  

 akreditirano stanje: 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 SE, 50 LV 

 izvedba v študijskem letu 2018/2019:  
zimski semester: 50 LV 
poletni semester: 30 PR, 15 SE 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA. 
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SKLEP 3: 
Študentu z vpisno številko N1016796 se v celoti prizna predmet Numerične metode v fiziki (8 ECTS). 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA. 
 
SKLEP 4: 
Študentki z vpisno številko N2003580 se odobri skupno magistrsko delo na dvopredmetnem študijskem 
programu Izobraževalna matematika in Izobraževalna kemija z naslovom Geometrijsko-aritmetični 
indeksi pod mentorstvom doc. dr. Matevža Črepnjaka in red. prof. dr. Petra Kranjca. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA. 
 
 

 

Zapisala: 
Tamara Korade 

 
 

Prodekan za izobraževalno dejavnost: 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

 
 
 

 
 


