
ZAPISNIK 

 

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

ki je bila v torek, 21. 5. 2019, ob 8.30 v dekanatu. 

 

Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala,  

Luka Benkovič 

Opravičeno odsotni:  izr. prof. dr. Robert Repnik, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, 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. Potrditev zapisnikov 

2. Posodobljena navodila za pripravo in oddajo dokumentacije za potrditev študijskih programov, 

sprememb študijskih programov in izvedbenih predmetnikov študijskih programov FNM UM 

3. Študentske vloge 

4.    Razno 
 

K točki 1: 

Predsednik komisije je predstavil zapisnike 2. redne seje, 1.  in 2. dopisne seje,  ugotavlja, da so sklepi 
realizirani in da ni pripomb.  
 
SKLEP 1:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi zapisnike 2. redne seje, 

1. in 2. dopisne seje. 

 

K točki 2: 

Na Univerzi v Mariboru so uvedeni novi in prenovljeni postopki na področju spremljanja kakovosti 

študijskih programov in potrjevanja njihovih sprememb. Spremembe študijskih programov se 

potrjujejo le enkrat letno, in sicer sočasno s potrjevanjem besedila obeh razpisov za vpis,  gradivo 

moramo posredovati najkasneje do konca poletnega izpitnega obdobja. Na osnovi navedenega so bila  

na Komisijo za študijske zadeve FNM UM posredovana v obravnavo posodobljena  Interna navodila  za 

pripravo in oddajo dokumentacije za potrditev študijskih programov, sprememb študijskih programov 

in izvedbenega predmetnika študijskih programov. Komisija je sprejela: 

SKLEP 2:  

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejme Posodobljena interna 

navodila za pripravo in oddajo dokumentacije za potrditev študijskih programov, sprememb študijskih 

programov in izvedbenega predmetnika študijskih programov.  

 

K točki 3: 

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 

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



SKLEP 3: 

Študentu z vpisno številko N1016817 se v celoti prizna predmet 2. letnika Biološki terenski praktikum – 

opr. (8 ECTS). 

 

SKLEP 4: 

Študentu  z vpisno številko N1016672 se v celoti priznajo predmeti 1. letnika: 

Komunikacija in retorika  pdb (9) (4 ECTS), Fizikalni eksperimenti 1 pdb (9) (3 ECTS), Kemija zd (6) (6 

ECTS), Informacijska komunikacijska tehnologija odl (10) (4 ECTS), Računalnik v fiziki pdb (8) (3 ECTS), 

Mehanika odl (10) (7 ECTS). 

 

SKLEP 5: 

Študentu z vpisno številko N1016572 se v celoti priznata dodatna izpita opravljena na FF UM: 

Strokovnojezikovna konverzacija (jezikoslovje) odl (10), Strokovnojezikovna konverzacija (literarna 

znanost) odl (10), ki se študentu vpišeta v prilogo k diplomi, tč. 6.1.  

 

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 kandidata je Komisija za 

študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  

 

SKLEP 6: 

Kandidatu M. H. se kot drugemu udeležencu v študijskem letu 2018/2019 odobri opravljanje obveznosti 

po akreditiranem univerzitetnem študijskem programu Biologija 1. stopnje, in sicer pri predmetih 

Matematika (6 ECTS), Biologija človeka  (6 ECTS) in Sistematika in filogenija višjih rastlin (7 ECTS). 

 

K točki 4: 

Predsednik komisije je člane podrobneje seznanil  z zaključki delovnega srečanja vodstva FNM z delovno 

skupino za institucionalno reakreditacijo UM. 

  

Seja je bila zaključena ob 9.15. 

 

 

Pripravila: 

Cecilija Loparič Hercog 

 

 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


