
ZAPISNIK 
 

8. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 21. 1. 2020, ob 12. 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. Potrditev zapisnikov 6. in 7. redne seje ter 4. in 5. izredne seje  KŠZ 
2. Vloge kandidatov CVU 
3. Študentske vloge 
4. Razno  

 
 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnike 6. redne seje, z dne 24. 9. 2019, 7. redne seje, z dne 22. 10. 
2019, 4. izredne seje, z dne 2. 12. 2019 in 5. izredne seje, z  dne 19. 12. 2019.  Povedal je, da so 
spremenjeni vpisni pogoji na doktorskih študijskih programih (sprememba meril za izbiro ob omejiti 
vpisa), potrjeni na 5. izredni seji KŠZ FNM UM in na 14. redni seji Senata FNM UM, 19. 12. 2019, začasno 
umaknjeni iz nadaljnje obravnave oz. potrditve na Senatu UM. 
 
SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnike 6. redne seje, z dne 24. 9. 2019, 7. redne 
seje, z dne 22. 10. 2019, 4. izredne seje, dne 2. 12. 2019 in 5. izredne seje dne 19. 12. 2019. 

 
 
 
K točki 2: 
Pri obravnavi in prošnje za priznavanje izpitov na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. 
razredu osnovne šole ob prehodnem soglasju nosilca, je komisija sprejela 
SKLEP 2: 
Kandidatki na Programu poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, H. I. se prizna 
študijska obveznost Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 
 

K točki 3: 
 
Pridobitev posebnega statusa 

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

komisija sprejela   



SKLEP 3: 

Študentu  z vpisno številko N1017517 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2019/20. Za prilagoditve v primeru poslabšanja bolezni, 

zmanjšano prisotnost na vajah oz. prilagoditve le-te, opravljanje izpitov izven razpisanih rokov, se v 

okviru možnosti dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.  

 
 

SKLEP 4: 

Študentki  z vpisno številko N1018244 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje v študijskem 

letu 2019/20. Za prilagoditve, opravičeno odsotnost od predavanj, vaj, opravljanje izpitov izven 

razpisanih rokov, se v okviru možnosti dogovarja z nosilci posameznih učnih enot.  

 
 
K točki 4: 
Pod Razno je Cecilija Loparič Hercog člane komisije seznanila z ustreznostjo zapisa redakcijskega 
popravka meril za prehode v študijske programe 3. stopnje, obravnavanem na 6. redni seji Komisije za 
študijske zadeve UM. 
 
Predsednik komisije je člane seznanil s predlogom Oddelka za biologijo glede izvedbenega predmetnika 
pedagoško didaktičnega izbirnega predmeta Poučevanje kemije v okolju v 3. letniku enovitega 
magistrskega  študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna kemija in izbirni 
predmet PDP sklopa Poučevanje kemije v okolju v 2. letniku dvopredmetnega študijskega programa 2. 
stopnje Izobraževalna kemija. Komisija je sprejela sklepa: 
 
SKLEP 5: 
 Spremeni se izvedba pedagoško didaktičnega izbirnega predmeta 3. letnika PU, usmeritev 
Izobraževalna kemija, in sicer: 

 akreditirano stanje: 3. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020 v celoti v zimskem semestru:  
3. letnik, 15 PR  15 SE 5 LV 10 TE  zimski semester  

 

SKLEP 6: 
Spremeni se izvedba pedagoško didaktičnega izbirnega predmeta 2. letnika Izobraževalne kemije 2. 
stopnje, in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. letnik, poletni semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020 v celoti v zimskem semestru. 
 

 

Seja je bila zaključena 12.50. 
 
       Predsednik komisije  
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

        


