Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 16. 1. 2019

Zapisnik 2. redne seje Komisije za študijske zadeve
Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Seja je bila 16. 1. 2019 v sejni sobi FF, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pričetkom ob 9.00.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika.
2. Študentske zadeve.
3. Študentske zadeve – CVI.
4. Četrti in nadaljnji pristopi k izpitom.
5. Sodelovanje strokovnjakov iz prakse.
6. Prilagoditev izvedbe študijskega procesa.
7. Razno.

Prisotni: izr. prof. dr. Tomaž Onič, predsednik Komisije za študijske zadeve; doc. dr. Marina Tavčar
Krajnc, lekt. mag. Barbara Majcenovič Kline, doc. dr. Aleš Maver, doc. dr. Teodor Petrič, Mitja Gros,
Mira Mastinšek, Služba za študentske zadeve; Katja Žnider Vogrin, Tanja Grosman, Center za
vseživljenjsko izobraževanje; Katja Škorjanc, Služba za študijske zadeve.
Opravičeno odsotni: Maruša Bajlec.
Dr. Tomaž Onič je pozdravil navzoče in po ugotovitvi sklepčnosti pozval člane, da z dvigom rok
potrdijo, ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani so se soglasno strinjali.

K točki 1:
Komisija je sprejela sklep:
SKLEP 1:
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru potrdi zapisnik 1. redne seje
Komisije za študijske zadeve FF 5. 12. 2018.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
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K točki 2:
Mira Mastinšek je predstavila prošnje študentov.
Komisija je sprejela sklepe:
SKLEP 2:
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 66. člena Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), določila 122. in 317. člena Statuta UM (Statut
UM-UPB12 - Uradni list RS št. 29/2017), Pogojev za dokončanje študija in sprememb študijskih
programov – dopis članicam UM št. 28/2013/41AG z dne 21. 6. 2013, akreditiranega
enopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Sociologija in interdisciplinarno družboslovje in
prošnje študentke * za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa
POTRDI določitev obveznosti po akreditaciji študijskega programa 2016/2017, ki velja za študente
prvič vpisane v 3. letnik v študijskem letu 2018/2019.
Oddelek za sociologijo je dne 9. 1. 2019 študentki priznal naslednje obveznosti:
1. letnik, akreditacija 2010/11
1. letnik, akreditacija 16/17
EI01 OBČA SOCIOLOGIJA I
EI01 OBČA SOCIOLOGIJA I
EI02 SOCIOLOŠKE TEORIJE
EI02 SOCIOLOŠKE TEORIJE
EI04 UVOD V EKONOMIJO
EI04 UVOD V EKONOMIJO
EI05 TEMELJI FILOZOFSKE MISLI
EI05 TEMELJI FILOZOFSKE MISLI
EI06 OBČA SOCIOLOGIJA II
EI06 OBČA SOCIOLOGIJA II
EI07 METODOLOGIJA I
EI07 METODOLOGIJA I
EI08 SOCIALNA PSIHOLOGIJA
EI08 SOCIALNA PSIHOLOGIJA
ETNOLOGIJA VSAKDANJEGA
EI09 ŽIVLJENJA
EI09 ETNOLOGIJA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
EI10 SOCIOLOŠKA ANALIZA
EI10 SOCIOLOŠKA ANALIZA
EI11 TUJ JEZIK I (ANGLEŠČINA)
EI11 TUJ JEZIK I (ANGLEŠČINA)
EI15 STATISTIKA ZA DRUŽBOSLOVCE
EI15 STATISTIKA ZA DRUŽBOSLOVCE
2. letnik, akreditacija 2010/11
2. letnik, akreditacija 16/17
EI12 METODOLOGIJA II
EI12 METODOLOGIJA II
TEORIJA DRŽAVE IN POLITIČNE
EI14 UREDITVE
EI14 TEORIJA DRŽAVE IN POLITIČNE UREDITVE
EI16 SOCIOLOGIJA DRUŽINE
EI16 SOCIOLOGIJA DRUŽINE
EI17 SOCIOLOGIJA MLADINE
EI17 SOCIOLOGIJA MLADINE
EI18 SOCIOLOGIJA SPOLOV
EI18 SOCIOLOGIJA SPOLOV
EI19 SOCIOLOGIJA MEDIJSKE KULTURE
EI19 SOCIOLOGIJA MEDIJSKE KULTURE
EI20 SOCIOLOGIJA RELIGIJE
EI20 SOCIOLOGIJA RELIGIJE
EI21 SOCIALNA GERONTOLOGIJA
EI21 SOCIALNA GERONTOLOGIJA
EI23 TUJ JEZIK II (ANGLEŠČINA II)
EI23 TUJ JEZIK II (ANGLEŠČINA II)
EI22 SOCIOLOGIJA NEEVROPSKIH DRUŽB
EI79 ANALIZA NEEVROPSKIH DRUŽB
EI03 SOCIALNA ANTROPOLOGIJA
EI81 SOCIALNA ANTROPOLOGIJA I
3. letnik, akreditacija 2010/11
3. letnik, akreditacija 16/17
EI25 TUJ JEZIK III (ANGLEŠČINA III)
EI25 TUJ JEZIK III (ANGLEŠČINA III)
EI26 INTEGRATIVNI PROJEKT
EI26 INTEGRATIVNI PROJEKT
EI35 TEORIJE KRIMINALITETE IN
EI35 TEORIJE KRIMINALITETE IN DEVIANTNOSTI
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EI40
EI39
EI57
EI62

DEVIANTNOSTI
KULTURA DRUŽINSKEGA IN
SPOLNEGA ŽIVLJENJA
SOCIOL. DRUŽIN. IN PART. ŽIVLJENJA
UVOD V MLADINSKO DELO IN
RAZISKOVANJE MLADINE
PRIMERJALNO VEROSLOVJE

EI03 SOCIALNA ANTROPOLOGIJA
PSIHOLOGIJA DRUŽINSKEGA
EI41 ŽIVLJENJA

EI40
EI55
EI57
EI62
EI82
EI84

KULTURA DRUŽINSKEGA IN SPOLNEGA
ŽIVLJENJA
ANTROPOLOŠKI SEMINAR
UVOD V MLADINSKO DELO IN RAZISKOVANJE
MLADINE
PRIMERJALNO VEROSLOVJE
SOCIALNA ANTROPOLOGIJA II
OTROK IN OTROŠTVO V MEDKULTURNI
PERSPEKTIVI

Neopravljeni študijski obveznosti Ekonomska sociologija (5 ECTS) in Modernizacija in globalizacija (6
ECTS) mora opraviti po učnih načrtih akreditiranega študijskega programa 2016/2017.
Sklepi je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 3:
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 66. člena Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), določila 122. in 317. člena Statuta UM (Statut
UM-UPB12 - Uradni list RS št. 29/2017), Pogojev za dokončanje študija in sprememb študijskih
programov – dopis članicam UM št. 28/2013/41AG z dne 21. 6. 2013, akreditiranega
dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Geografija in Slovenski jezik in književnost in
prošnje študentke * za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa
POTRDI določitev obveznosti po akreditaciji študijskega programa 2018/2019, ki velja za študente
prvič vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2018/2019.
Oddelek za geografijo je dne 10. 1. 2019 študentki priznal naslednje obveznosti:
1. letnik, akreditacija 2017/19
1. letnik, akreditacija
18/19
GE01 UVOD V GEOGRAFIJO
GE01 UVOD V GEOGRAFIJO
Neopravljene študijske obveznosti Geografija prebivalstva (5 ECTS), Hidrogeografija (4 ECTS),
Projektno in timsko delo v geografiji (3 ECTS), Antropogene klimatske spremembe (3 ECTS),
Geomorfologija (4 ECTS), Klimatogeografija (5 ECTS), Kartografija (3 ECTS), Stara cerkvena slovanščina
(3 ECTS), Zgodovina slovenskega knjižnega jezika (3 ECTS), Teorija književnosti (3 ECTS), Izbrana
poglavja iz svetovne književnosti (3 ECTS), Mladinska književnost (3 ECTS), Slovenski knjižni jezik 1 (3
ECTS), Slovensko zgodovinsko glasoslovje – vokalizem (3 ECTS), Kultura pisnega in ustnega izražanja
(3 ECTS), Teorija literarnih vrst (3 ECTS) in Izbrana poglavja iz slovenske književnosti do leta 1800 (3
ECTS) mora opraviti po učnih načrtih akreditiranega študijskega programa 2018/2019.
Sklepi je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 4:
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 66. člena
Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Uradni list RS, št. 32/2012, s sprem. in dopol. do 65/2017),
določila 212. in 317. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017),
Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru, št. A5/2010-41AG, Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (s sprem. in dopol. do
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23. 9. 2014), določila 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - ZUPUPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013) ter na podlagi vlog in dokazil DODELI:
- * (F0054232), posebni status v kategoriji »dolgotrajno bolan študent«;
- * (F0066233), posebni status v kategoriji »študent, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje
prilagojene pogoje za izobraževanje«;
- *, posebni status v kategoriji »študentka funkcionarka«.
Sklepi je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 5:
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 317. člena
Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017) in 2. odstavka 67. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, s sprem. in dopol. do
82/2013) vlogo * (F0073163) zaradi nepopolnosti ZAVRŽE.
Sklepi je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Seji se je pridružila dr. Marina Tavčar Krajnc.

SKLEP 6:
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi 317. člena
Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017), 13. člena v povezavi s 15. in
16. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG
(s sprem. in dopol. do 23. 9. 2014), določila 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013) ter na podlagi vloge * (F0016290) sprejme
sklep na podlagi katerega se pri preverjanju znanja pri učni enoti Obča sociologija I izloči
nosilca/izvajalca učne enote izr. prof. dr. Rudija Klanjška. V komisijo za komisijsko preverjanje znanja
se ne imenuje izločenega nosilca/izvajalca učne enote izr. prof. dr. Rudija Klanjška. Predstojnica
oddelka za sociologijo lahko v komisijo za komisijsko preverjanje znanja imenuje predsednika in člana
izmed naslednjih visokošolskih učiteljev, ki so ustrezno habilitirani za to predmetno področje: doc. dr.
Tiborja Rutarja, doc. dr. Danijelo Lahe, izr. prof. dr. Andreja Kirbiša, doc. dr. Marino Tavčar Krajnc, izr.
prof. dr. Mirana Lavriča.
Predstojnica oddelka za sociologijo doc. dr. Vesna Godina Vuk je dne 14. 1. 2019 sporočila sestavo
komisije za komisijsko preverjanje znanja Milene Balažic pri učni enoti Obča sociologija I v sestavi:
1. izr. prof. dr. Miran Lavrič, predsednik,
2. doc. dr. Tibor Rutar, član
3. doc. dr. Danijela Lahe, članica.
Sklepi je bil sprejet s 6 glasovi ZA.

K točki 3:
Tanja Grosman je predstavila prošnjo udeleženke študijskega programa za izpopolnjevanje ZGUČAN.
Sejo je zapustila dr. Marina Tavčar Krajnc.
Komisija je sprejela sklep:
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SKLEP 7:
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi določila 317.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017), 10. člena Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (s sprem. in dopol. do
23. 9. 2014), določila 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - ZUPUPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013), vloge in predloženih mnenj nosilcev predmetov ter soglasja p.
p. resornega prodekana za izobraževalno dejavnost Filozofske fakultete UM k tem mnenjem, UGODI
vlogi * (F0060714), udeleženki študijskega programa ZGUČAN tako, da lahko opravlja študijske
obveznosti skladno s predloženimi mnenji nosilcev predmetov:
- Razpršena pedagoška praksa - angleščina (nosilka predmeta izr. prof. dr. Mihaela Brumen),
- Didaktika spoznavanja okolja in matematike (nosilec predmeta red. prof. dr. Samo Fošnarič,
- Vpliv glasbe na otrokov razvoj (nosilka predmeta red. prof. dr. Olga Denac),
- Didaktika naravoslovja in matematike (nosilka predmeta izr. prof. dr. Alenka Lipovec),
- CLIL (nosilka predmeta izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir).
V skladu z določilom 10. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru,
št. A4/2009-41AG (s sprem. in dopol. do 23. 9. 2014) se vloga oz. mnenje izr. prof. dr. Mihaele
Brumen za naknadno opravljanje Pedagoške prakse (izven potrjenih terminov) * posreduje v
odobritev p. p. resornemu prodekanu za izobraževalno dejavnost Filozofske fakultete UM izr. prof.
dr. Tomažu Oniču.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
Sejo je zapustila Tanja Grosman.

K točki 4:
Dr. Tomaž Onič je predstavil 4. točko dnevnega reda Četrti in nadaljnji pristopi k izpitom. Povedal je,
da je bil, skladno s Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja, profesorjem, pri katerih je v
preteklem letu prišlo do neuspešnega četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita, poslan dopis
z izvlečkom ugotovitev iz preteklih let za večkratne pristope k izpitom in prošnjo za morebitne
refleksije na že zapisane razloge. Odzivi so bili zbrani in predstavljeni v gradivu komisije. S podanimi
mnenji profesorjev se je seznanil tudi Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na 1.
redni seji, 5. 12. 2018.
Komisija je sprejela sklep:
SKLEP 8:
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete UM se seznani z Analizo večkratnega opravljanja
izpitov na FF.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

K točki 5:
Dr. Tomaž Onič je predstavil prošnje za sodelovanje strokovnjakov iz prakse.
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Komisija je sprejela sklepe:
SKLEP 9:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri sodelovanje strokovnjaka iz
prakse pri izvedbi študijskega procesa na Oddelku za psihologijo:
KRISTIJANA JEJČIČA, 15 ur PR pri predmetu PSIHOPATOLOGIJA na študijskem programu 1. stopnje
PSIHOLOGIJA.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 10:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri sodelovanje strokovnjaka iz
prakse pri izvedbi študijskega procesa na Oddelku za prevodoslovje:
JERNEJA LORBERJA, 28 ur LV pri predmetu KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE II – NEMŠČINA in 10 ur LV
pri predmetu SIMULTANO IN KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE II – NEMŠČINA na študijskem programu
2. stopnje PREVAJANJE IN TOLMAČENJE (EN).
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 11:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri sodelovanje strokovnjakinje iz
prakse pri izvedbi študijskega procesa na Oddelku za sociologijo:
DAMIJANE POČKAJ HORVAT, N, H in 11 ur TV pri predmetu PEDAGOŠKI PRAKTIKUM SOCIOLOGIJE 1
na študijskem programu 2. stopnje SOCIOLOGIJA (PED.).
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

K točki 6:
Dr. Tomaž Onič je predstavil vlogo za prilagoditev izvedbe študijskega procesa.
Komisija je sprejela sklep:
SKLEP 12:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa po predlogu red. prof. dr. Karmen Kolnik.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

K točki razno:
Mira Mastinšek je povzela prošnjo študentke za odobritev vključitve v dodatni izbirni predmet na FF
UM. Predstavila je predlog dikcije zapisa v prilogo k diplomi, tč. 6.1 za študente, ki bodo opravili
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obveznosti pri predmetih (HU47) Strokovnojezikovna konverzacija - jezikoslovje in (HU55)
Strokovnojezikoslovna konverzacija - literarna znanost.
Podala je pojasnilo, da Oddelek za Madžarski jezik in književnost tudi v študijskem letu 2018/2019
izvaja predmeta (HU47) Strokovnojezikovna konverzacija - jezikoslovje in (HU55)
Strokovnojezikoslovna konverzacija - literarna znanost za študente iz dvojezičnega območja, ki z
opravljenimi obveznostmi pri navedenih učnih enotah pridobijo zahtevane jezikovne kompetence
skladno z določilom 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI).
Seznam študentov iz dvojezičnega (slovensko-madžarskega) območja (madžarske narodne
skupnosti), ki so se prijavili k izvedbi predmetov (HU47) Strokovnojezikovna konverzacija jezikoslovje in (HU55) Strokovnojezikoslovna konverzacija - literarna znanost: * (F0067034).
Komisija je sprejela sklep:
SKLEP 13:
Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi določila 317.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017) in Navodil o izvajanju
izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru Številka: N 20/2009-41 AG (NPB1) in v skladu z
določilom 15.c člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) POTRDI naslednji predlog dikcije zapisa v prilogo k
diplomi, tč. 6.1:
Diplomant_ka
__________________________________________
z
dodatnima
izbirnima
predmetoma Strokovnojezikovna konverzacija - jezikoslovje (3 ECTS) in Strokovnojezikovna
konverzacija - literarna znanost (3 ECTS), akreditiranima v študijskem programu Madžarski jezik s
književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pridobi ustrezne strokovnojezikovne ter
didaktične kompetence iz madžarskega jezika za kvalitetno izvajanje dvojezičnega pouka v
dvojezičnih šolah in vrtcih. Diplomant_ka z opravljenimi študijskimi obveznostmi
pri navedenih predmetih pozna in razume jezikoslovne vsebine ter razvije sposobnost didaktične
prilagoditve ustrezni ciljni skupini; pozna mnogoobraznosti jezika in različne vidike njegove rabe;
zmožen_na je posredovati znanje o oblikovanju govorjenih in pisnih besedil ter
vzpostavljati povezave med predmetnimi znanji in njihovo uporabo v vzgojnoizobraževalne namene.
Usposobljen-a je poučevati z modernimi dvojezičnimi pedagoškimi metodami, omogočati kognitivni
razvoj in jezikovno zmožnost učencev na različnih razvojnih stopnjah. Navedene kompetence
prispevajo k intenzivnejšemu izvajanju modela dvojezičnosti v vzgojnoizobraževalni praksi.
The graduate ______________________________ has completed the following two additional
elective courses: Strokovnojezikovna konverzacija - jezikoslovje [Professional Conversation Linguistics] (3 ECTS) and Strokovnojezikovna konverzacija - literarna znanost [Professional
Conversation - Literary Studies] (3 ECTS), accredited in the Hungarian Language and Literature study
program at the Faculty of Arts, University of Maribor, and thus acquired the required professional
linguistic and didactic competences in Hungarian that allow him/her to work as a bilingual teacher in
bilingual schools and kindergartens. After meeting the course requirements in the above two
courses, the graduate is familiar with and comprehends linguistic topics; has the ability to didactically
adapt them for the relevant target group; knows the varieties of language and diverse aspects of its
use; can transfer knowledge on how to generate written and spoken texts and connect subjectspecific knowledge and its use in teaching. The graduate is qualified to teach using modern bilingual
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methods and can facilitate the cognitive development and linguistic ability of students at various
developmental levels. These competences enhance the implementation of the bilingual model in
teaching practice.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Seja je bila zaključena ob 10.40.

Zapisala:
Katja Škorjanc,
Služba za študijske zadeve

Zapisnik potrjuje:
izr. prof. dr. Tomaž Onič,
predsednik Komisije za študijske zadeve

* Objava imena in priimka študenta v sklepih Senata univerze oz. članice na njihovi spletni strani predstavlja kršitev varstva osebnih podatkov,
zato je bila vsebina umaknjena iz javne objave.
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