
ZAPISNIK 
 

5. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 11. uri v dekanatu FNM UM. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič,  izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan 

Hvala, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, Mo Lipovec, Luka Benkovič 
 
Opravičeno odsotni:  izr. prof. dr. Robert Repnik 
 
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. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2020/21 

 
 
K točki 1: 
Na predlog Oddelka za biologijo glede spremembe vpisnih pogojev doktorskega študijskega programa 
3. stopnje Ekološke znanosti je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
 
SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Ekološke znanosti (sprememba meril za izbiro ob omejitvi vpisa). 

 
Na predlog Oddelka za fiziko glede spremembe vpisnih pogojev doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Fizika je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
 
SKLEP 2: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Fizika (sprememba meril za izbiro ob omejitvi vpisa). 
 

Na predlog Oddelka za matematiko glede spremembe vpisnih pogojev doktorskega študijskega 
programa 3. stopnje Matematika je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
 
SKLEP 3: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Matematika (sprememba meril za izbiro ob omejitvi vpisa). 

 
Na predlog Oddelka za tehniko glede spremembe vpisnih pogojev, spremembe nosilcev in spremembe 
učnih načrtov doktorskega študijskega programa 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja je  
Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
 
SKLEP 4: 



Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Tehnika – področje izobraževanja (sprememba meril za izbiro ob omejitvi vpisa, 
preimenovanje učne enote, spremembe nosilcev in spremembe 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 na osnovi 
glasovanja (4 glasovi ZA in 2 PROTI) Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
 
SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe vpisnih pogojev na vseh študijskih 
usmeritvah EMAG Predmetni učitelj. 
 
K točki 2: 
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2020/21 
 
SKLEP 6: 
Komisija za študijske zadeve potrdi razpis za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM v študijskem letu 2020/21 in ga posreduje Senatu Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM v potrditev.  
 
 

 
 

 

Seja je bila zaključena ob 11.55 
 
       Predsednik komisije  
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

        


