
ZAPISNIK 
 

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

ki je bila v torek, 2. 7. 2019, ob 9. uri v dekanatu. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala,  

izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Luka Benkovič 
Opravičeno odsotni:  izr. prof. dr. Robert Repnik, 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. Spremembe študijskih programov 
2. Spremembe izvedbenih predmetnikov 
3. Študijski koledar za študijsko leto 2019/20 
4.    Razno 

 
K točki 1: 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za matematiko in računalništvo predlagal spremembe učnih načrtov na enopredmetnem 
študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna matematika. Komisija za študijske zadeve FNM UM je 
sprejela 
SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enopredmetnega študijskega programa 

2. stopnje Izobraževalna matematika. 
 

V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za matematiko in računalništvo predlagal spremembe učnih načrtov na študijskem programu 
2. stopnje Matematika. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 2: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje 

Matematika. 
 

V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za matematiko in računalništvo predlagal spremembe učnih načrtov na dvopredmetnem 
študijskem programu 2. stopnje Izobraževalno računalništvo. Komisija za študijske zadeve FNM UM je 
sprejela  
SKLEP 3: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe dvopredmetnega študijskega programa 

2. stopnje Izobraževalno računalništvo. 
 

V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za matematiko in računalništvo predlagal spremembe učnih načrtov na doktorskem 
študijskem programu 3. stopnje Matematika. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela  
SKLEP 4: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 

stopnje Matematika. 
 



V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za biologijo predlagal spremembe učnih načrtov na študijskem programu 2. stopnje Biologija 
in ekologija z naravovarstvom. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Biologija 

in ekologija z naravovarstvom. 
 

V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za biologijo predlagal spremembe učnih načrtov na doktorskem študijskem programu 3. 
stopnje Ekološke znanosti. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela  
SKLEP 6: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 

stopnje Ekološke znanosti. 
 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za fiziko predlagal spremembe učnih načrtov na študijskem programu 2. stopnje Fizika. 
Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela  
SKLEP 7: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Fizika. 
 

V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Oddelek za fiziko predlagal spremembe učnih načrtov na doktorskem študijskem programu 3. stopnje 
Fizika. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela  
SKLEP 8: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 

stopnje Fizika. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in Komisije za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM glede sprememb dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje 
Izobraževalna matematika je Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 9: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe dvopredmetnega študijskega programa 

2. stopnje Izobraževalna matematika (sprememba nosilstva, sprememba načina ocenjevanja). 
 

Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in ob soglasju Komisije za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM glede sprememb vodje enopredmetnega študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna matematika je Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM razreši dosedanjega vodjo enopredmetnega študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna matematika doc. dr. Bojana Hvalo in imenuje za novega vodjo 
red. prof. dr. Blaža Zmazka. 

 
 

K točki 2: 
Na osnovi vlog oddelkov za spremembe izvedbenih predmetnikov po študijskih programih je komisija 
sprejela: 
 
SKLEP 11: 
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 2019/2020.  



V 1. in 2. letniku se ciklično izvajajo predmeti iz nabora predmetov Predmetna didaktika, Didaktično-
fizikalni praktikum in Praktično usposabljanje. 

Izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
V študijskem letu 2019/20 se bodo v okviru omenjenih naborov predmetov izvajali naslednji 
predmeti: 
̶ iz nabora Predmetna didaktika se bo izvajal predmet Didaktika 1,  
̶ iz nabora Didaktično-fizikalni praktikum se bo izvajal predmet Didaktično-fizikalni 

praktikum 1,  
̶ iz nabora Praktično usposabljanje se bo izvajal predmet Praktično usposabljanje za 

didaktiko fizike 1. 
 
SKLEP 12: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna fizika v študijskem letu 2019/2020.  

V 3. in 4. letniku se ciklično izvajajo predmeti iz naborov predmetov Astronomski didaktični 
predmet, Didaktično fizikalni predmet s praktikumom in Razvoj praktičnih kompetenc pri 
poučevanju fizike. 

Izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
V študijskem letu 2019/20 se bodo v okviru omenjenih naborov predmetov izvajali naslednji 
predmeti: 
̶ iz nabora Astronomski didaktični predmet se bo izvajal predmet Astronomska 

opazovanja,  
̶ iz nabora Didaktično fizikalni predmet s praktikumom se bo izvajal predmet Didaktika 

fizike 1 s praktikumom,  
̶ iz nabora Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike se bo izvajal predmet 

Praktično usposabljanje za poučevanje fizike 1 . 
 
SKLEP 13: 
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 2019/2020.  

1. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Magistrski seminar v 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 2. letnik, zimski semester 
2. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Izbirni predmet 3 v 2. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 2. letnik, poletni semester 
 
 
SKLEP 14: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika v 
študijskem letu 2019/2020.  
Ciklično se v 1. in 2. letniku zimskega semestra izvajata predmeta Robotika v tehniki in Vzdrževanje 
računalniške opreme.  

Izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
V letu 2019/20 se bo za študente 1. in 2. letnika omenjenega programa izvajal predmet 
Vzdrževanje računalniške opreme.  

http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/Astronomska_opazovanja.pdf
http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/Astronomska_opazovanja.pdf
http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/Didaktika_fizike_1_s_praktikumom.pdf
http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/Didaktika_fizike_1_s_praktikumom.pdf
http://www.fnm.um.si/wp-content/uploads/predmetniki/1_stopnja/predmetni-ucitelj/izofiz/Prakticno_usposabljanje_za_poucevanje_fizike_1.pdf


SKLEP 15: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enopredmetni študijski program 2. stopnje Fizika v študijskem letu 
2019/2020.  

Spremeni se izvedba obveznih predmetov Statistična termodinamika, Fizika kompleksnih 
sistemov, Modelska fizika, Fizikalne aplikacije v 1. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 1. letnik, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 1. letnik, poletni semester 
Spremeni se izvedba modula Mehka snov in dinamični sistemi v 1. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 1. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 1. letnik, zimski semester 
Spremeni se ponujen modul Fizika in biofizika v 2. letniku zimskega semestra, in sicer: 

 akreditirano stanje: modul Fizika in biofizika, 2. letnik, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: modul Mehka snov in dinamični sistemi, 2. letnik, 
zimski semester 

 
SKLEP 16: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enovit magistrski študijski program Predmetni učitelj – usmeritev 
Izobraževalna tehnika v študijskem letu 2019/2020.  

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Tehniški praktikum 3 v 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 3. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 3. letnik, zimski semester 
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Robotika v tehniki v 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 3. letnik, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 3. letnik, poletni semester 
Spremeni se izvedba (lokacija izvedbe) obveznega predmeta Strojni elementi v 2. letniku, in 
sicer: 
 akreditirano stanje: 30 PR, 10 SE, 15 LV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
 Fakulteta za strojništvo UM: 30 PR 
 Fakultete za naravoslovje in matematiko UM: 10 SE, 15 LV 

Spremeni se izvedba skupnega strokovnega obveznega predmeta Osnove tehnike in 
tehnologije v 1. letniku na usmeritvi Izobraževalna matematika in Izobraževalno 
računalništvo, in sicer: 

 akreditirano stanje: 1. letnik, zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: poletni semester 
 
 
SKLEP 17: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika v 
študijskem letu 2019/2020.  
Ciklično se v 1. in 2. letniku zimskega semestra izvajata predmeta Sodobne metode konstruiranja in 
Robotika v tehniki.  

Izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
V letu 2019/20 se bo za študente 1. in 2. letnika omenjenega programa izvajal predmet 
Sodobne metode konstruiranja.  



K točki 3: 
Predsednik komisije je člane podrobneje seznanil  s potrjenim študijskim koledarjem za študijsko leto 
2019/20 in predlaganimi termini didaktikov za pedagoško prakso študentov pedagoških študijskih 
programov FNM UM. Komisija je na kratki diskusiji na predlog didaktičarke, izr. prof. dr. Mateje Ploj Virtič, 
sprejela  
 
SKLEP 18: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi termin pedagoške 
prakse za študente 1. in 2. letnikov pedagoških študijskih programov 2. stopnje in 3. letnikov 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj za študijsko leto 2019/20 in ga 
posreduje v potrditev Senatu FNM UM.  
 
K točki 4: 
Oddelek za matematiko in računalništvo je na komisijo naslovil vlogo o zamenjavi vodje študijskega 
programa Izobraževalna matematika 2. stopnje (enopredmetna).  Komisija je sprejela  
 
SKLEP 19: 
Komisija za študijske zadeve potrjuje zamenjavo vodje študijskega programa Izobraževalna matematika 
2. stopnje (enopredmetna), in sicer je novi vodja prof. dr. Blaž Zmazek. 
 
 
V zvezi z vpisnimi postopki v študijske programe 1. stopnje, enovitega magistrskega študijskega programa 
Predmetni učitelj in študijske programe 2. stopnje je komisija sprejela 
 
SKLEP 20: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko za izvedbo vpisnih postopkov v 
študijske programe 1. stopnje, 2. stopnje in enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni 
učitelj pooblašča prodekana za izobraževalno dejavnost, red. prof. dr. Franca Janžekoviča. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.55. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

 
 

Predsednik komisije 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


