ZAPISNIK
5. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v torek, 17. 9. 2019, ob 8.20 v sejni sobi FNM UM.
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Sonja
Škornik, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Peter Marinko
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Robert Repnik, Mateja 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. Pregled zapisnika 4. redne seje, z dne 3. 9. 2019
2. Vpis po merilih za prehode na podiplomske študijske programe v študijskem letu 2019/20
3. Vloge študentov
4. Razno
K točki 1:
Predsednik komisije je predstavil zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bi sprejet:
SKLEP 1:
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 4. redne seje Komisije za študijske zadeve FNM
UM, z dne 3. 9. 2019.

K točki 2:
Vpis po merilih za prehode na podiplomske študijske programe v študijskem letu 2019/20
Kandidati se za vpis v višji letnik prijavijo na način in v rokih, opredeljenih v točkah 1.1 ter 1.2 Razpisa
za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.
Skladno z določili razpisa je prispela ena prijava za vpis v 2. letnik Izobraževalne matematike 2.
stopnje. Po pregledu dokumentacije je komisija sprejela
SKLEP 2:
Kandidatki N. P. se ODOBRI vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma skladno s pogoji za
hitrejše napredovanje), tj. v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika enopredmetna v študijskem letu 2019/2020.
Kandidatki se ob vpisu priznajo naslednje obveznosti: Didaktika (4 ECTS), Psihologija razvoja in
učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS), Didaktika osnovnošolske matematike (7 ECTS), Praktično
usposabljanje za poučevanje matematike I (9 ECTS), Seminar (4 ECTS), Teorija grafov (6 ECTS) in
Diferencialne enačbe (8 ECTS).
Delno se priznajo: Didaktika srednješolske matematike (4 od 7 ECTS), Praktično usposabljanje za
poučevanje matematike II (4 od 7 ECTS) in Magistrsko delo in magistrski izpit (prizna se magistrsko
delo, 8 od 16 ECTS).

Za dokončanje študija na študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna matematika enopredmetna mora kandidatka opraviti še naslednje obveznosti: Delo z učenci s posebnimi
potrebami (4 ECTS), Kreativno reševanje matematičnih nalog (4 ECTS), Analitični pristopi v geometriji
(6 ECTS), Novejši pristopi k poučevanju matematike (4 ECTS), Statistika v izobraževanju (4 ECTS),
Izbirni predmet A (6 ECTS), Zgodovina matematike (7 ECTS), Izbirni predmet PDP 1 (3 ECTS) in Izbirni
predmet PDP 2 (3 ECTS).

K točki 3:
Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in
Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 26. 9. 2017
je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela

Prošnje za podaljšanje statusa
SKLEP 3:
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2020 se odobri
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami:
N1012080
N2002525
N2003126
N2003434
N2002455
SKLEP 4:
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2020 se NE odobri
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami:
N1010637

Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov
SKLEP 5:
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov se odobri naslednjim študentom:
N1013388
N1015704

Prošnje za ponovni vpis v letnik
SKLEP 6:
Ponovni vpis v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo
splošne pogoje za ponovni vpis):
N1016880

Napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti
SKLEP 7:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi
vpisnimi številkami:
N1016633
N1016330
N1015144
N1015962
N2004729

SKLEP 8:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 3. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi
vpisnimi številkami:
N3001134
N1015430
N1014532

Prošnje za priznavanja izpitov
SKLEP 9:
Študentu z vpisno številko N2004503 se na usmeritvi Izobraževalna tehnika priznajo naslednji
predmeti:
- 1. letnika: Didaktika tehnike I (7 ECTS), Sodobne metode konstruiranja (6 ECTS), Praktično
usposabljanje in poučevanje tehnike I (4 ECTS).
- 2. letnika Didaktika tehnike II (6 ECTS) in Praktično usposabljanje in poučevanje tehnike (4 ECTS).

Prošnje za izdelavo in zagovor magistrskega dela v tujem jeziku
SKLEP 10:
Študentki z vpisno številko N2004019 se odobri izdelava in zagovor magistrskega dela v angleškem
jeziku, saj je somentor pri magistrskem delu profesor iz tujine, in sicer prof. dr. Martin Bilek iz Karlove
univerze v Pragi.
K točki 4:
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 9. uri

Pripravila:
Cecilija Loparič Hercog

Predsednik komisije
red. prof. dr. Franc Janžekovič

