
ZAPISNIK 
 

1. izredne seje  Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v  ponedeljek, 22. 6. 2020, ob 10. uri v dekanatu FNM UM. 

 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Sonja Škornik, , izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, izr. prof. dr. 

Robert Repnik, doc. dr. Tina Klenovšek, doc. dr. Bojan Hvala, Luka Benkovič, 
Mo Lipovec 

 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi razširjeni 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov konstitutivne seje in 1. pisne seje 
2. Vloge študentov 
3. Spremembe študijskih programov 
4. Pogoji za napredovanje po študijskih programih za študijsko leto 2020/21 
5. Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 
6. Razno  

 
 
K točki 1: 
Predsednica komisije je predstavila zapisnika prejšnjih sej. Na zapisnika ni bilo pripomb, zato sta bila 
sprejeta  
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik  konstitutivne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM, z dne 20. 2. 2020.  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi  zapisnik 1. pisne seje Komisije za študijske zadeve FNM 
UM, z dne 23. 2. 2020.  
 

 
K točki 2: 
Prošnje za priznavanje obveznosti na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. In 7. Razredu 
osnovne šole 
 
Na osnovi  Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 
01/2019 in opredelitve nosilcev predmetov je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko UM sprejela  
SKLEP  3: 
Kandidatki na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, T.F. se priznajo 
študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 
SKLEP  4: 
Kandidatu na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, N. B. se priznajo 
študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 

 
Prošnje za priznavanje obveznosti  



Na osnovi  Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 
01/2019 in opredelitve nosilcev predmetov je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko UM sprejela  
SKLEP 5: 
Študentu z vpisno številko  N1018282 se na enovitem magistrskem  študijskem programu 
Predmetni učitelj priznajo naslednji obvezni in izbirni predmeti: 

1. letnika: Matematika (6 ECTS), Fizika (6 ECTS), Splošna botanika (5 ECTS), Biologija človeka 
(5 ECTS), Splošna zoologija (5 ECTS), Sistematska botanika (5 ECTS) 

2. letnika: Sistematska zoologija (7 ECTS), Citološki praktikum (3 ECTS), Biokemija z osnovami 
mikrobiologije in genetike (10 ECTS), Biološki terenski praktikum (3 ECTS) 

3. letnika: Fiziologija rastlin (5 ECTS) 
4. letnika: Ekologija (6 ECTS), Biološko raziskovalno delo (5 ECTS) 
5. letnika: Fiziologija živali (6 ECTS), Evolucija (3 ECTS), Biodiverziteta Slovenije (4 ECTS) 
Izbirna predmeta: Etologija (6 ECTS), Osnove biotehnologije (6 ECTS). 
 

SKLEP 6: 
Študentki z vpisno številko N1017708   se na enovitem magistrskem  študijskem programu 
Ekologija z naravovarstvom  prizna izpit iz predmeta Biokemija  z oceno db 7 (6 ECTS). 
 
SKLEP 7: 
Študentu z  vpisno številko N2003663  se na dvopredmetnem študijskem programu Izobraževalna 
matematika 2. stopnje prizna obveznost Magistrsko delo in magistrski izpit z oceno odl 10 (8 ECTS). 
 
SKLEP 8: 
Kandidatu J. J. se iz študijskega programa Biologija in Kemija, sprejetega pred 11. 6. 2004, na 
enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija in 
Izobraževalna kemija za študijsko leto 2019/20 priznajo naslednje obveznosti: 

1. letnika: Splošna botanika (5 ECTS), Splošna zoologija (5 ECTS), Matematika (6 ECTS), Fizika (6 
ECTS), Biologija človeka (5 ECTS), Sistematska botanika (5 ECTS), Splošna kemija (10 ECTS), 
Anorganska kemija (4 ECTS), Analizna kemija I (6 ECTS) 

2. letnika: Sistematska zoologija (7 ECTS), Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (10 
ECTS), Analizna kemija 2 (6 ECTS), Organska kemija 1 (4 ECTS), Organska kemija 2 (6 ECTS), 
Laboratorijske tehnike (4 ECTS), Pedagogika (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), 
Didaktika (4 ECTS) 

3. letnika: Praktično usposabljanje za poučevanje biologije I (4 ECTS), Fiziologija rastlin (5 ECTS), 
Fizikalna kemija 1 (5 ECTS), Didaktika kemije 1 (7 ECTS), Praktično usposabljanje za 
poučevanje kemije 1 (4 ECTS) 

4. letnik: Ekologija (6 ECTS), Praktično usposabljanje za pouevanje biologije 2 – DELNO (opraviti 
še 2 nastopa v SŠ), Didaktika kemije 2 (6 ECTS), Eksperimenti 1 (6 ECTS), Pregled tehnologij 
(6 ECTS), Eksperimenti 2 (5 ECTS), Prktično usposabljanje za poučevanje kemije 2 (4 ECTS) 

5. letnik. Fiziologija živali (6 ECTS) 
 
 
Pridobitev posebnega statusa 

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

komisija sprejela   

SKLEP 9: 

Študentki z vpisno številko N1013911 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

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

opravljanje izpitov izven razpisanih rokov, se v okviru možnosti dogovarja z nosilci učnih enot.  



 
Obravnava vlog za skupno magistrsko delo 
 
Skladno s 5.členom Navodil o zaključku študija na študijskih programih 1. stopnje in postopku prijave 
in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje je komisija sprejela 
SKLEP 10: 
Študentki  z vpisno številko N2003845 se ODOBRI skupno magistrsko delo na dvopredmetnem 
študijskem programu Izobraževalna biologija in Geografija pod mentorstvom doc. dr. Danijela 
Ivajnšiča in izr. prof. dr. Igorja Žiberne.  
 
SKLEP 11: 
Študentki z vpisno številko N2004558  se ODOBRI skupno magistrsko delo na dvopredmetnem 
študijskem programu Izobraževalna biologija in Izobraževalna kemija pod mentorstvom doc. dr. 
Andreje Špernjak in doc. dr. Brine Dojer.  
 
 
Vpis po roku iz upravičenih razlogov 

Na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017-UPB12, 32/2019 in 14/2020) 

in postopkov izvajanja Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2020/2021 

(Objave UM, 27. 3. 2020) ter prošnje kandidatke je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 

naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejela 

SKLEP 12: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru zaradi 

razlogov na strani inštitucije kandidatki tujki A. D., ki je v prvem prijavnem roku za tujce iz držav 

nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva oddala prijavo za vpis v študijski program 2. 

stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom, dovoli vpis po roku.  

SKLEP 13: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru zaradi 

razlogov na strani inštitucije kandidatki tujki D. H. , ki je v prvem prijavnem roku za tujce iz držav 

nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva oddala prijavo za vpis v študijski program 3. 

stopnje Fizika, dovoli vpis po roku.  

 

 
K točki 3: 
Na predlog Oddelka za fiziko glede sprememb študijskih programov je  Komisija za študijske zadeve 
FNM UM sprejela 
SKLEP 14: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Fizika 
(sprememba vsebine učnih načrtov in kontaktnih ur). 

 
SKLEP 15: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna fizika (sprememba vsebine učnih načrtov, 
nosilcev, kontaktnih ur in preimenovanje učne enote). 
 

Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb študijskih programov je Komisija 
za študijske zadeve FNM UM sprejela 



SKLEP 16: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje 
Matematika (sprememba vsebine učnih načrtov, nosilcev, pogojev za napredovanje, ukinitev učne 
enote in nova učna enota). 

 
SKLEP 17: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enopredmetnega študijskega programa 2. 
stopnje Izobraževalna matematika (sprememba vsebine učnih načrtov in nosilcev). 

 
SKLEP 18: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM razreši dosedanjega vodjo enopredmetnega študijskega 
programa 2. stopnje Izobraževalna matematika red. prof. dr. Blaža Zmazka in imenuje za novega 
vodjo red. prof. dr. Alenko Lipovec  ter za pomočnika vodje doc. dr. Davida Gajserja. 

 
SKLEP 19: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enopredmetnega študijskega programa 2. 
stopnje Matematika (sprememba vsebine učnih načrtov, nosilcev in kontaktnih ur). 

 
SKLEP 20: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna matematika (sprememba vsebine učnih 
načrtov, nosilcev, kontaktnih ur in ukinitev učne enote). 

 
SKLEP 21: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalno računalništvo (sprememba vsebine učnih 
načrtov, nosilcev, kontaktnih ur, letnika in semestra). 
 

Na predlog Pedagoškega centra FNM glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 
Predmetni učitelj, Splošni pedagoški modul je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
SKLEP 22: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, Splošni pedagoški modul (sprememba vsebin učnih načrtov). 
 

Na predlog Oddelka za tehniko glede sprememb študijskih programov  je Komisija za študijske zadeve 
FNM UM sprejela 
SKLEP 23: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Tehnika – področje izobraževanja (sprememba vsebin učnih načrtov, nosilcev, letnika, 
semestra in preimenovanje učne enote). 

 
SKLEP 24: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna tehnika (sprememba vsebin učnih načrtov, 
nosilcev in kontaktnih ur). 
 

Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb študijskih programov je Komisija za študijske zadeve 
FNM UM sprejela 
SKLEP 25: 



Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Biologija 
in ekologija z naravovarstvom (sprememba vsebine učnih načrtov, nosilcev, kontaktnih ur in nova 
učna enota). 

 
SKLEP 26: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM razreši dosedanjega vodjo študijskega programa 2. stopnje 
Biologija in ekologija z naravovarstvom red. prof. dr. Dušana Devetaka in imenuje za novega vodjo 
doc. dr. Vesno Klokočovnik.  

 
SKLEP 27: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija (sprememba vsebine učnih načrtov, 
nosilcev, kontaktnih ur in preimenovanje učne enote). 
SKLEP 28: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe enovitega magistrskega študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna kemija (sprememba vsebine učnih načrtov, 
nosilcev in preimenovanje učnih enot). 

 
K točki 4: 

Pogoji za napredovanje po programu 
Senat Univerze v Mariboru je s sklepom podelil pristojnim komisijam za študijske zadeve na članicah 

pooblastilo, da presojajo v korist kandidatom, in sicer ob upoštevanju drugega odstavka 85. člena: 

»Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko komisija za 

študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se 

lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane 

obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je 

pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.« Ker so v akreditiranih študijskih programih navedeni tudi 

pogoji za napredovanje po programu, med pogoji pa so za nekatere študijske programe navedene 

obveznosti, brez katerih tudi izjemno napredovanje ni mogoče, je bil iz UM prejet predlog, da članice na 

nivoju kateder, oddelkov in drugih organizacijskih enot na fakultetah razmislijo o drugačnih pogojih, ki 

bi veljali le za generacije vseh študentov, vpisanih v študijskem letu 2019/20. 

Na oddelkih in v okviru Pedagoškega centra FNM so o morebitnih generalnih prilagoditvah pogojev 

(spremembah pri izjemnem napredovanju)  temeljito razmislili in ugotavljajo, da predlogov za 

spremembo pogojev (mišljene so le obveznosti, brez katerih napredovanje v višji letnik tudi iz 

upravičenih razlogov ni mogoče) na nobenem od študijskih programov ni. Vloge študentov za 

napredovanje iz utemeljenih razlogov se bodo obravnavale individualno. 

 

K točki 5:  

Izvedbeni predmetniki 

Za študijsko leto 2019/20 

Na predlog Oddelka za biologijo je Komisija za študijske zadeve sprejela  

SKLEP 29: 



Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Ekologija z 
naravovarstvom v študijskem letu 2019/2020. 
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove ekologije in ekologija živali v 2. letniku in 
sicer: 
-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 60 PR, 15 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
      zimski semester: 60 PR, 15 LV 
      letni semester: 15 TV 
 

SKLEP 30: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Biologija v študijskem 
letu 2019/2020. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove ekologije in ekologija živali v 2. letniku in 
sicer: 
-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 60 PR, 15 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
      zimski semester: 60 PR, 15 LV 
      letni semester: 15 TV 
 

Za študijsko leto 2020/21 

Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za študijske zadeve sprejela 

SKLEP 31: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za dvopredmetni študijski program 2. stopnje 
Izobraževalna matematika v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Fraktali v 1. ali 2. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 1. ali 2. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Optimizacijske metode v 1. ali 2. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 1. ali 2. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

 

SKLEP 32: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
izobraževalna matematika v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Fraktali v 3. ali 4. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 3. ali 4. letnik, letni semester 



-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Geometrija v 5. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 5. letnik, zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: letni semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Računalniški praktikum v 5. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 5. letnik, zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: letni semester 

 

SKLEP 33: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
izobraževalno računalništvo v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove podatkovnih baz v 2. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 2. letnik zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: letni semester 

 

SKLEP 34: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Matematika v 
študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Finančno-aktuarska matematika v 3. letniku in 
sicer: 
-     akreditirano stanje: 3. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

 

Na predlog Oddelka za biologijo je Komisija za študijske zadeve sprejela  

SKLEP 35: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Ekologija z 

naravovarstvom v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove ekologije in ekologija živali v 2. letniku in 

sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 60 PR, 15 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

      zimski semester: 60 PR, 15 LV 

      letni semester: 15 TV 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Sistematika in filogenija nevretenčarjev v 2. 

letniku in sicer: 



-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 45 PR, 30 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

      zimski semester: 45 PR, 30 LV 

      letni semester: 15 TV 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Entomologija v 2. ali 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem 

življenju v 2. ali 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

zimski semester: 30 PR 

letni semester: 15 TV 

SKLEP 36: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Biologija v študijskem 

letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Osnove ekologije in ekologija živali v 2. letniku in 

sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 60 PR, 15 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

      zimski semester: 60 PR, 15 LV 

      letni semester: 15 TV 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Sistematika in filogenija nevretenčarjev v 2. 

letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 45 PR, 30 LV, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

      zimski semester: 45 PR, 30 LV 

      letni semester: 15 TV 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Entomologija v 2. ali 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem 

življenju v 2. ali 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

zimski semester: 30 PR 

letni semester: 15 TV 

SKLEP 37: 



Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija 

z naravovarstvom v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Magistrski seminar v 2. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Izbirni predmet 3 v 2. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: letni semester 

 

SKLEP 38: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 

Izobraževalna biologija v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Entomologija v 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 3. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Fiziologija živali v 5. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 5. letnik, zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: letni semester 

 

Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem 

življenju v 2. ali 3. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

zimski semester: 30 PR 

letni semester: 15 TV 

SKLEP 39: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 

Izobraževalna kemija v študijskem letu 2020/2021. 

Spremeni se izvedba obveznega predmeta Organska kemija 2 v 2. letniku in sicer: 

-     akreditirano stanje: 2. letnik, letni semester: 45 PR, 60 LV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  

zimski semester: 45 PR, 30 LV 

letni semester: 30 LV 



 

K točki 6 - Razno 

Redakcijski popravek pogojev za napredovanje na študijskem programu Matematika 1. stopnje 

S študijskim letom 2019/20 je stopila v veljavo  sprememba študisjkega programa Matematika 1. 

stopnje, in sicer preimenovanje učne enote 1. letnika Elementarne funkcije  v Številske množice in 

zaporedja. Posledično se popravi zapis v naboru predmetov za napredovanje v 2. letnik. Pogoj 

Elementarne funkcije se zamenja s preimnovano učno enoto, tj. s Številskimi množicami in zaporedji.  

Pooblastilo za prijavno-vpisni postopek na študijskih programih FNM UM 

SKLEP 40: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko za izvedbo prijavno-vpisnih 

postopkov štud. Leta 2020/21 v študijske programe 1. stopnje, enoviti magistrski študijski program 

Predmetni učitelj in študijske programe 2. stopnje pooblašča prodekanico za izobraževalno 

dejavnost, izr. prof. dr. Sonjo Škornik.  

 

Seja je bila zaključena ob 12. uri. 

 

 

 

 

Zapisala: Cecilija Loparič Hercog    Predsednica komisije 

                 izr. prof. dr. Sonja Škornik 


