ZAPISNIK
6. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v torek, 24. 9. 2019, ob 9. uri 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, 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. Vpis po merilih za prehode na dodiplomske študijske programe in enoviti magistrski študijski
program Predmetni učitelj v študijskem letu 2019/20
2. Pregled prijav za vzporedni študij in študij diplomantov na dodiplomske študijske programe in
enoviti magistrski študijski program za študijsko leto 2019/20
3. Vloge študentov
4. Drugi udeleženci
5. Izvedbeni predmetniki
6. Razno
K točki 1:
Na osnovi določil 8. točke Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za
študijsko leto 2019/20, prejetih prijav kandidatov in sklepov oddelkov je komisija za študijske zadeve
sprejela sklepe:
SKLEP 1:
Kandidatki S.C. se ODOBRI prehod iz 1. letnika enovitega magistrskega študijskega programa
Splošna medicina MF UM v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Biologija FNM
UM v študijskem letu 2019/20. Na študijskem programu Biologija ima priznane obveznosti v obsegu:
- 30 ECTS obveznih predmetov 1. letnika
- 5 ECTS obveznih predmetov 2. letnika
- 6 ECTS obveznih predmetov 3. letnika
SKLEP 2:
Kandidatu V. G. se ODOBRI prehod iz 2. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Biologija na FNM UM v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekologija z
naravovarstvom v študijskem letu 2019/20. Na študijskem programu Ekologija z naravovarstvom
ima priznane obveznosti v obsegu:
- 42 ECTS obveznih predmetov 1. letnika
- 20 ECTS obveznih predmetov 2. letnika.
Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu je za študij Ekologije z naravovarstvom predvideno
plačilo šolnine.

SKLEP 3:
Kandidatu B. S. se ODOBRI prehod iz 2. letnika univerzitetnega študijskega programa Fizika FMF UL
v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Fizika na FNM UM v študijskem letu
2019/20. Na študijskem programu Fizika ima od izpitov opravljenih na dodiplomski ravni
primerljivega študijskega programa na Univerzo v Beogradu ima priznane obveznosti v obsegu:
- 47 ECTS obveznih predmetov 1. letnika
- 15 ECTS 2. obveznih predmetov 2. letnika
SKLEP 4:
Kandidatki M. B. se ODOBRI prehod iz 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Matematika
FMF UL v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Matematika na FNM UM v
študijskem letu 2019/20. Na študijskem programu Matematika ima priznane obveznosti v obsegu:
- 47 ECTS obveznih predmetov 1. letnika
- 32 ECTS 2. obveznih predmetov 2. letnika

SKLEP 5:
Kandidatu P. A. se NE ODOBRI prehod iz 2. letnika univerzitetnega študijskega programa
Računalništvo in matematika v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Matematika FNM UM v študijskem letu 2019/20. Na študijskem programu Matematika se mu prizna
obveznih predmetov 1. letnika v obsegu 23 ECTS in za vpis po merilih za prehode ne izpolnjuje
pogojev.

SKLEP 6:
Kandidatki G. P. B. se NE ODOBRI prehod v 2. letnik enovitega magistrskega študijskega programa
Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna matematika in Izobraževalna tehnika. Kandidatka ima
priznanih obveznosti v obsegu 40 ECTS obveznih predmetov 1. letnika iz usmeritve Izobraževalna
matematika in iz naslova predmetov iz splošnega modula, nima pa priznane nobene obveznosti iz
usmeritve Izobraževalna tehnika. Zaradi vertikalne povezave predmetov prvega in drugega letnika
na usmeritvi Izobraževalna tehnika prehod v 2. letnik ni mogoč.

SKLEP 7:
Kandidatki L. V. se ODOBRI prehod iz 1 letnika enovitega magistrskega študijskega programa
Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija in Izobraževalna kemija v 2. letnik enovitega
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija in
Izobraževalna tehnika. Iz usmeritve Izobraževalna biologija in iz opravljenih obveznosti iz usmeritve
Izobraževalna tehnika, ki jih je kot druga udeleženka opravljala v študijskem letu 2019/20 ima
priznane obveznosti v obsegu:
- 54 ECTS obveznih predmetov 1. letnika.

SKLEP 8:
Kandidatki M. V. se ODOBRI prehod iz 4. letnika Pedagoške fakultete UL v 2. letnik enovitega
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna
fizika in
Izobraževalna matematika. Na enovitem magistrskem študijskem programu PU ima priznane
obveznosti v obsegu:
- 37 ECTS 1. letnika
- 26 ECTS 2. letnika
- 25 ECTS 3. letnika
- 10 ECTS 4. letnika

-

4 ECTS 5. letnika

SKLEP 9:
Kandidatki V. K. se ODOBRI prehod iz 4. letnika Pedagoške fakultete UL v 3. letnik enovitega
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna matematika in
Izobraževalna tehnika. Na enovitem magistrskem študijskem programu PU ima priznane obveznosti
v obsegu:
- 43,5 ECTS 1. letnika
- 26,5 ECTS 2. letnika
- 55 ECTS 3. letnika
- 30 ECTS 4. letnika
- 13 ECTS 5. letnika

Digitalno oddana prijava za vpis v višji letnik, v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Matematika po merilih za prehode kandidata M. S. se ne obravnava, ker je bila oddana napačno, in
sicer je kandidat že študent 1. letnika Matematike 1. stopnje v študijskem letu 2018/19 in želi
napredovati v 2. letnik Matematike 1. stopnje v študijskem letu 2019/20.

K točki 2:
Na osnovi določil 9. točke Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za
študijsko leto 2019/20 in prejetih prijav kandidatov je komisija za študijske zadeve sprejela sklep
SKLEP 10:
Komisija za študijske zadeve ODOBRI vpis na programe, kjer število prijav ne presega 5 % števila
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik rednega študija, ob predpostavki, da izpolnjujejo splošne pogoje
vpisa, naslednjim kandidatom:
O. D. – zaporedni študij na študijskem programu Predmetni učitelj, Izobraževalna biologija in
Izobraževalna kemija
K. L. – vzporedni študij na štud. program Matematika 1. stopnje.

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
Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 –
UPB 12, 32/2019)) 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
SKLEP 11:

Podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov - za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2020 se odobri
študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:
N1012338
N1012062
N2003328
N2003506
SKLEP 12:
Podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov - za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2020 se NE
odobri študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:
N2003012

Prošnje za ponovni vpis v letnik
Na podlagi 120. in 121. člena Statuta UM(Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019) 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
SKLEP 13:
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo
splošne pogoje za ponovni vpis):
N1016820
N1016279
N1016835
N1016835
N1015391
N1016705
N1015164
N2004330
SKLEP 14:
Ponovni vpis v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo
splošne pogoje za ponovni vpis):

N1015081
N1013434
N1014431
N1013395
N1014907
N1014705
SKLEP 15:
Ponovni vpis v 3. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo
splošne pogoje za ponovni vpis):

N1014037

SKLEP 16:
Ponovni vpis se ne ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo splošne
pogoje za ponovni vpis):

N1016604
Napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti
Na podlagi 85. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019) 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
SKLEP 17:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi
vpisnimi številkami:
N1016037
N1014640
N1016190
N1016471
N1015412
N1015997
N1016200
N1016211
N1016448
N1016312
N1015920
N1014963
N1016761
N1015254
N1014239
N1016077
N1015379
N1016734
N1016402
N1016851
N1015137
N1015324

SKLEP 18:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 3. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi
vpisnimi številkami:
N1013643
N1013258
N1012556
N1013652
N1015108

SKLEP 19:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 4. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi
vpisnimi številkami:
N1015658
SKLEP 20:
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v višji letnik se NE ODOBRI študentom z
naslednjimi vpisnimi številkami:
N1016604
N1008490
N1012237
N1015467
N1014705
N1014037

K točki 4:
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 21:
Kandidatki U. H. se kot drugi udeleženki v študijskem letu 2019/20 odobri opravljanje obveznosti po
akreditiranem univerzitetnem študijskem programu Biologija 1. stopnje, in sicer pri predmetih
Biologija celice (6 ECTS) in Biologija človeka (6 ECTS).

K točki 5:
Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika Oddelka za matematiko in računalništvo
je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela
SKLEP 22:
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe
izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Matematika v študijskem letu 2019/2020.
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Finančno-aktuarska matematika v 3. letniku, in sicer:

 akreditirano stanje: 3. letnik, poletni semester
 izvedba v študijskem letu 2019/2020: zimski semester
SKLEP 23:
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe
izvedbenega predmetnika enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj,
usmeritev Izobraževalno računalništvo v študijskem letu 2019/2020.
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove podatkovnih baz v 2. letniku, in sicer:
 akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: poletni semester

K točki 6:

Dne 9.9.2019 je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze
v Mariboru prejela prošnjo študentke z vpisno številko N1005121 za ponovno opravljanje
izpita zadnjega roka pri predmetu Analiza 1. Študentka na zadnjem, osmem roku ni opravila
izpita pri predmetu Analiza 1, dosegla je 41 točk. V prošnji za ponovno opravljanje izpita
zadnjega roka je obrazložila, da je na izpit sicer bila pripravljena, ampak sta jo izdala strah in
panika, zato se je njena koncentracija porušila. Navedla je tudi, da je nalogo prepisala narobe
in da bi bila situacija drugačna, če se to ne bi zgodilo. Omogočen ji je bil vpogled izpita. Po
vpogledu izpita je sama ocenila, da je bil izpit korektno ocenjen, iz česar je jasno sklepati, da
zoper negativno oceno ne ugovarja.
SKLEP 24:
Prošnji študentke se ne ugodi.

Redakcijski popravek zapisa določb po merilih za prehode za študijske programe 3. stopnje
Predsednik komisije je člane seznanil z redakcijskim popravkom zapisa določb po merilih za
prehode za študijske programe 3. stopnje, in sicer se je iz dosedanjih določb umaknil zapis »V
skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v
bolonjske študijske programe:


študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob
vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3.
stopnje , najmanj 60 ECTS,



univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS.«,

ker se le-ta nanaša na Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. list RS, št. 95/10 in s
spremembami Ur. list RS, 17/11), ki so prenehala veljati 9. 3. 2019.

Seja je bila zaključena ob 11. uri

Pripravila:
Cecilija Loparič Hercog

Predsednik komisije
red. prof. dr. Franc Janžekovič

