
ZAPISNIK 
 

6. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 19. 1. 2021 ob 9.30,  izvedena na daljavo  z uporabo MsTeams orodja 
 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Sonja Škornik, prof. dr. Nataša Vaupotič, doc. dr. Bojan Hvala, izr. 

prof. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Tina Klenovšek, Luka Benkovič, Mo 
Lipovec 

 
Opravičeno odsotni:  
 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
 
Predsednica komisije izr. prof. dr. Sonja Škornik je pozdravila člane komisije in predlagala potrditev 
dnevnega reda.  
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 3. izredne seje in 3. pisne seje KŠZ FNM UM 
2. Vloge študentov 
3. Spremembe študijskih programov 
4. Predlogi učnih enot FNM UM v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na UM 
5. Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 – dopolnitev 
6. Razno 

 
 

K točki 1: 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve potrdi zapisnika 3. izredne seje, z dne 17. 12 . 2020 in  3. pisne seje z 
dne 11. 1. 2021.    
 
 
K točki 2: 
Posebni status študenta 
Na osnovi vloge študenta  in Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru je 

komisija sprejela   

SKLEP 2 :  

Študentu z vpisno številko N1015210 se dodeli status študenta  s posebnimi potrebami, kategorije 

dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2020/21. Za način prilagoditve se dogovori v okviru 

možnosti individualno z nosilci učnih enot pred pričetkom predavanj oz. izvedbe izpita posamezne 

učne enote. 

 
Nadaljevanje študija v primeru spremembe študijskega programa 

 

Na osnovi vloge študentke in sklepa Oddelka za matematiko in računalništvo je komisija sprejela 

SKLEP 3:  



Študentki z vpisno številko N2002567 se na spremenjenem študijskem programu 2. stopnje  

Matematika priznajo naslednje študijske obveznosti: 

1. letnik: Diskretna matematika 2 (10), Algebrska topologija (7), Funkcionalna analiza (10), 

Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem (7), Osnove teorije mere (7). 

Študent mora za zaključek opraviti naslednje  obveznosti: 

1. letnika: Diferencialne enačbe (10), Programiranje v diskretni matematiki (9),  

2. letnika: Numerična analiza in izbrana poglavja iz dinamičnih sistemov (10), Ekonometrija (9), 

Integralske transformacije (7), Kompleksna analiza (7), Kombinatorična optimizacija (7), 

Magistrsko delo in magistrski izpit (20). 

 

 
K točki 3: 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb glede sprememb enovitega 
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalno računalništvo je 
Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela  

 

SKLEP 4: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembo 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalno 
računalništvo (sprememba nosilca učne enote in sprememba referenc nosilca) in jo posreduje v 
obravnavo Senatu FNM UM. 

 
 
K točki 4: 
V skladu s pozivom in dopisom, ki smo ga dne 18.9.2020 prejele članice v zadevi Črpanje sredstev RSF 

2018-20 Smo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko pripravili  dve učni enoti za predmete 

Kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Komisija je sprejela sklepa: 

SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM se seznani iz učnimi načrti učnih enot FNM UM za 

obštudijsko dejavnost, Potapljanje in Etično –moralne dileme izobraževanja in umetne inteligence 

v Družbi 5.0 in ju posreduje v nadaljnjo obravnavo Senatu FNM UM 

 
K točki 5:  
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo glede sprememb izvedbenega predmetnika za 
študijsko leto 2020/21 je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela  

SKLEP 6: 

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.  
1. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Razvoj informacijskih rešitev in storitev v 4. letniku in 
sicer: 
- akreditirano stanje: 4. letnik, letni semester 
- izvedba v študijskem letu 2020/2021: zimski semester 
 

 



 

K točki 5:  
Predsednica komisije je člane seznanila s priporočili vodstva fakultete glede izvedbe izpitov v izpitnem 
obdobju 2020/21 in neizvedenih laboratorijskih  vaj pri predmetih zimskega semestra 2020/21. 

Prav tako so bili člani komisije s strani predsednice komisije seznanjeni s predlogom dopolnjenih 
Navodil o zaključku študija na študijskih programih FNM UM, ki ga bo KŠZ podrobneje obravnavala na 
eni svojih naslednjih sej 

Članica komisije, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič je izpostavila problematiko izvedbe pedagoške prakse 
za študijsko leto 2020/21. 

 

Seja je bila zaključena ob 10.30. 

 

       Predsednica  komisije  
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

izr. prof. dr. Sonja Škornik 

        


