
ZAPISNIK 
 

2.izredne seje  Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze 
v Mariboru, ki je bila v  četrtek, 2. 7. 2020. 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. Bojan Hvala, Luka Benkovič, Mo Lipovec 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Tina Klenovšek 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremenjeni  
 
DNEVNI RED: 

1. Vloge študentov 
2. Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 
3. Razno  

 
 

K točki 1: 
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  1: 
Kandidatu na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, M. T. se priznajo 
študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 
SKLEP  2: 
Kandidatki na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, J. H.  se priznajo 
študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 

 
Prošnje za priznavanje obveznosti  
Na osnovi  122. čelna Statuta UM-UPB 12 (Ur. list RS, št. 29/2017), Pravilnika o priznavanju znanj in 
spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 01/2019 in sklepa Oddelka za matematiko 
in računalništvo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  
 
SKLEP 3: 
Študentki  s vpisno številko 61234701, Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 

matematiko UM potrdi določitev obveznosti po akreditaciji študijskega programa Matematika 

2019/20. Oddelek za matematiko in računalništvo je študentki priznal naslednje obveznosti:  

- 1. letnika: Vektorji in matrike (9 ECTS), Matematični principi (7 ECTS), Elementarne funkcije 

(7 ECTS), Osnove računalništva in informatike (7 ECTS), Analiza I (9 ECTS), Linearna algebra 

(8 ECTS), Računalniški praktikum (7 ECTS) in Teorija množic (6 ECTS). 

- 2. letnika: Analiza II (8 ECTS), Algebra I (8 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Numerične metode in 

simbolno računanje – delno. 



- 3. letnika: Analiza IV (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Teorija števil (8 

ECTS), Fizika za matematike – izbirni predmet (6 ECTS). 

Opraviti mora naslednje nepriznane oz. neopravljene obveznosti:  

- 2. letnika: Diskretna matematika I (7 ECTS), Podatkovne strukture (7 ECTS), Algoritmi (7 

ECTS), Matematično modeliranje (6 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje – delno 

(opraviti je potrebno vsebine simbolnega računanja).  

- 3. letnika: Verjetnost (8 ECTS), Topologija (7 ECTS), Algebra II (4 ECTS), Izbirni predmet 2, 

Statistika  (6 ECTS) in Izbirni predmet 3, Finančno aktuarska matematika (6 ECTS). 

 

K točki 2:  

Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 

Na predlog Oddelka za biologijo je Komisija za študijske zadeve sprejela  

SKLEP 4: 

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. 

1. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Habitatni tipi in Natura 2000 v 3. letniku in 
sicer: 

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

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  
      zimski semester: 30 PR, 15 SE 
      letni semester: 15 TV 
 

SKLEP 5: 

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. 

2. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Biologija rastlin v 1. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 SE, 30 LV 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021:  
      zimski semester: 30 PR, 15 SE 
      letni semester: 30 LV 
 

Člani komisije so se seznanili s prejetimi predlogi sprememb izvedbenega predmetnika na 

enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni  učitelj.  Gradivo se bo obravnavalo v 

kompletu, za vse usmeritve enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj.  

 
 

Seja je bila zaključena ob 11.15. uri. 

 



 

Zapisala: Cecilija Loparič Hercog    Predsednica komisije 

                 izr. prof. dr. Sonja Škornik 


