ZAPISNIK
7. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v torek, 22. 10. 2019, ob 11.30 v dekanatu FNM UM.
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Sonja
Škornik, izr. prof. dr. Robert Repnik
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Peter Marinko, 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 zapisnika 5. redne seje
2. Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto
2020/21
3. Spremembe študijskih programov
4. Izvedbeni predmetniki
5. Vloge študentov
6. Terminski plan Komisije za študijske zadeve FNM UM
7. Razno
K točki 1:
Predsednik komisije je predstavil zapisnik 5. redne seje 17. 9. 2019. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato
je bil sprejet:
SKLEP 1:
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 5. redne seje Komisije za študijske zadeve FNM
UM, z dne 17. 9. 2019.
K točki 2:
Komisija za študijske zadeve FNM UM je obravnavala Razpis za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe Fakultete za naravoslovje in matematiko, vključno z vpisnimi mesti za
1. letnike, za vpis po merilih za prehode, vzporedni vpis in vpis diplomantov in vpisnimi mesti za tujce
za študijsko leto 2020/21 in sprejela sklep:
SKLEP 2:
Komisija za študijske zadeve se seznani s predlogom razpisa za vpis v dodiplomske in enoviti
magistrski študijski program FNM UM za študijsko leto 2020/21 in ga posreduje v potrditev Senatu
FNM UM.
K točki 3:
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Izobraževalna kemija je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela

SKLEP 3:
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Izobraževalna kemija (sprememba nosilcev in vsebine učnih načrtov). Pri
predmetih Didaktika kemije 1, Didaktika kemije 2, Praktično usposabljanje za poučevanje kemije
1 in Praktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 dosedanjo nosilko doc. Dr. Nikolajo Golob
zamenja nova nosilka, doc. Dr. Janja Majer Kovač. Pri predmetu Eksperimenti 2 dosedanjo
nosilko doc. Dr. Nikolajo Golob zamenja nova nosilka, doc. Dr- Brina Dojer.

K točki 4:
Na predlog Oddelka za biologijo za spremembo izvedbenega predmetnika na enovitem magistrskem
študijskem programu Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija je komisija za študijske
zadeve sprejela
SKLEP 4:
Spremeni se izvedba obveznega predmeta 4. letnik Biološki didaktični praktikum 2, in sicer:
 akreditirano stanje: 4. letnik, poletni semester
 izvedba v študijskem letu 2019/2020:
4. letnik, 15 PR 15 SE poletni semester, 45 LV zimski semester
SKLEP 5:
Spremeni se izvedba obveznega predmeta 1. letnika Kemija na vezavah z Izobraževalno matematiko
in z Izobraževalno fiziko, in sicer:
 akreditirano stanje: 1. letnik, zimski semester
 izvedba v študijskem letu 2019/2020: 1. letnik, poletni semester
Na predlog Oddelka za biologijo za spremembo izvedbenega predmetnika na univerzitetnem
študijskem programu 1. stopnje Ekologija z naravovarstvom je komisija za študijske zadeve sprejela
SKLEP 6:
Spremeni se izvedba obveznega predmeta 3. letnika Populacijska ekologija, in sicer:
 akreditirano stanje: 3. letnik, 30 PR 15 TE zimski semester
 izvedba v študijskem letu 2019/2020:
3. letnik, 30 PR zimski semester, 15 TE poletni semester

K točki 4:

Priznavanje obveznosti
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 7:
Študentki z vpisno številko N2004862 se v celoti prizna predmet Etologija z oceno db (7) (6 ECTS).

SKLEP 8:
Študentki z vpisno številko N1017924 se v celoti prizna predmet Matematični principi z oceno db (7) (7
ECTS).

SKLEP 9:
Študentu z vpisno številko N1017737 se priznajo predmeti: Matematika pdb (9) (6 ECTS), Kemija db (7)
(6 ECTS), Fizika pdb (9) (6 ECTS).
Pridobitev posebnega statusa
Na osnovi vlog študentov in Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru je
komisija sprejela
SKLEP 10:
Študentki z vpisno številko N1016615 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije
dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2019/20. Za možnosti prilagoditev, ki izhajajo iz
posebnega statusa se dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.
SKLEP 11:
Študentki z vpisno številko N2004875 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije
študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje (izjemne
socialne oz. družinske okoliščine) v študijskem letu 2019/20. Za možnosti prilagoditev, ki izhajajo iz
posebnega statusa se dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.
SKLEP 12:
Študentki z vpisno številko N1016633 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije
dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2019/20. Za možnosti prilagoditev, ki izhajajo iz
posebnega statusa se dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.
SKLEP 13:
Študentki z vpisno številko N1016077 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije
vrhunski športnik v študijskem letu 2019/20. Za možnosti prilagoditev, ki izhajajo iz posebnega
statusa se dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.

K točki 4:
Predsednik komisije je predstavil predlog terminskega plana sej Komisije za študijske zadeve Fakultete
za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21. Komisija je sprejela:
SKLEP 14:
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi
terminski plan sej za študijsko leto 2019/20. Terminski plan se objavi na spletni strani fakultete pod
Študij/Dodiplomski/podiplomski/Komisija za študijske zadeve.
K točki 5:

Komisija za študijske zadeve je na osnovi sklepa Oddelka za fiziko pod točko razno obravnavala
dopolnitev priznanih obveznosti na usmeritvi Izobraževalna fizika, enovitega magistrskega študijskega
programa Predmetni učitelj za kandidatko Mašo Vizovišek in sprejela
SKLEP 15:
M. V. se dopolnijo priznane študijske obveznosti iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Matematika in Fizika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za enoviti magistrski študijski program
Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna fizika in Izobraževalna matematika FNM UM, za
študijsko leto 2019/20. Za 2. letnik se ji dodatno prizna predmet Moderna fizika (7 ECTS) in za 4 letnik
predmet Fizikalna merjenja (3 ECTS).
posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa.
Seja je bila zaključena ob 12.15

Pripravila:
Cecilija Loparič Hercog

Predsednik komisije
red. prof. dr. Franc Janžekovič

