
ZAPISNIK 
 

4. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 2. 12. 2019, ob 11. uri v dekanatu FNM UM. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič,  izr. prof. dr. Sonja Škornik, izr. prof. dr. Robert 

Repnik, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič 
 
Opravičeno odsotni:  doc. dr. Bojan Hvala,  Mo Lipovec, Luka Benkovič 
 
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. Vloge kandidatov CVU  
2. Vloge študentov 
3. Drugi udeleženci 
4. Spremembe študijskih programov 

 
K točki 1: 
Obravnava in potrditev prošenj za priznavanje izpitov na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 

7. razredu osnovne šole je Komisija za študijske zadeve sprejela naslednji 

SKLEP 1:  

Kandidatom na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole: B. M., B. K., 

B.-K. C., B. M., D. J., G. S., G. A., G. J., H. A., J. I., K. M., P. P., P. N., P. M., P. T., P. T., P. N., S D., S. K., 

S. N., Š. S., Š. B., Š. L.,  Š. S., Š. V. in V.-B. S., se priznajo študijske obveznosti in izpit pri obveznem 

predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 

 

K točki 2: 
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 sprejela 

 

SKLEP 2: 

Študentki z vpisno številko N2004862 se v celoti prizna predmet Ekologija krasa z oceno db (7) (6 ECTS). 

 
 
 
Pridobitev posebnega statusa 



Na osnovi vlog študentov in Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru je 

komisija sprejela   

SKLEP 3: 

Študentki z vpisno številko N1017551 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2019/20. Za prilagoditve, zmanjšano prisotnost na vajah 

oz. prilagoditve le-teh v primeru poslabšanja bolezni, podaljšan čas pisanja izpitov, se v okviru 

možnosti dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.  

 
K točki 3: 
 
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 sprejela  

SKLEP 4: 

Kandidatki  M. Š. se kot drugi udeleženki v študijskem letu 2019/20 odobri opravljanje obveznosti po 

akreditiranem enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna 

matematika in Izobraževalna fizika, in sicer pri predmetih: 

Osnove računalništva (6 ECTS), IKT (4 ECTS), Računalnik v fiziki (3 ECTS), Komunikacija in retorika za 

naravoslovce in tehnike (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Ravninska in prostorska 

geometrija (5 ECTS), Fizikalni eksperimenti 3 (3 ECTS), Teorija števil (8 ECTS) in Kombinatorika in 

verjetnost (5 ECTS). 

K točki 4: 
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 2. 
stopnje Predmetni učitelj usmeritev Izobraževalna biologija je Komisija za študijske zadeve FNM UM 
sprejela 
SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe EMAG Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna biologija (sprememba nosilcev in vsebine učnih načrtov). 

 
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 2. 
Stopnje Predmetni učitelj usmeritev Izobraževalna kemija je Komisija za študijske zadeve FNM UM 
sprejela 
SKLEP 6: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe EMAG Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna kemija (sprememba nosilcev in vsebine učnih načrtov). 

 
Na predlog prodekana za študijske zadeve glede sprememb vpisnih pogojev na vseh študijskih 
usmeritvah enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Predmetni učitelj je Komisija za 
študijske zadeve FNM UM sprejela 
SKLEP 7: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM  z dvema glasovoma ZA in dvema PROTI, NE potrdi 
sprememb vpisnih pogojev na vseh študijskih usmeritvah EMAG Predmetni učitelj. 
 

Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb vpisnih pogojev magistrskega študijskega programa 
2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
SKLEP 8: 



Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe vpisnih pogojev magistrskega študijskega 

programa 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 11.45 
 
       Predsednik komisije  
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

        


