Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 13. 3. 2019

Zapisnik 4. redne seje Komisije za študijske zadeve
Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Seja je bila 13. 3. 2019 v sejni sobi FF, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pričetkom ob 9.00.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika.
2. Študentske zadeve.
3. Prilagoditev izvedbe študijskega procesa.
4. Sodelovanje strokovnjaka iz prakse.
5. Razno.

Prisotni: lekt. mag. Barbara Majcenovič Kline, doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, doc. dr. Aleš Maver, doc.
dr. Teodor Petrič, Mitja Gros, Mira Mastinšek, Služba za študentske zadeve; Tamara Zorko, Služba za
študentske zadeve; Jasna Žolnir, Služba za študentske zadeve; Marcela Marsel, Služba za študentske
zadeve; Tamara Markelj, pomočnica tajnice; Katja Škorjanc, Služba za študijske zadeve.
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Tomaž Onič in Maruša Bajlec.
Mag. Barbara Majcenovič Kline je pozdravila navzoče in povedala, da nadomešča predsednika
Komisije za študijske zadeve, dr. Tomaža Oniča. Po ugotovitvi sklepčnosti je pozvala 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 3. redne seje
Komisije za študijske zadeve FF 13. 2. 2019.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

K točki 2:
Jasna Žolnir je predstavila prošnje študentov.
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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 Psihologija 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 2013/14
1. letnik, akreditacija 16/17
EP01 ZGODOVINA IN METODE PSIHOLOGIJE EP01 ZGODOVINA IN METODE PSIHOLOGIJE
EP02 FIZIOLOGIJA
EP02 FIZIOLOGIJA
EP03 STATISTIKA ZA PSIHOLOGE
EP03 STATISTIKA ZA PSIHOLOGE
EP05 UVOD V RAZVOJNO PSIHOLOGIJO
EP05 UVOD V RAZVOJNO PSIHOLOGIJO
PSIHIČNI RAZVOJ OD SPOČETJA DO
PSIHIČNI RAZVOJ OD SPOČETJA DO
EP06 MLADOSTNIŠTVA
EP06 MLADOSTNIŠTVA
EP07 ZAZNAVNI PROCESI
EP07 ZAZNAVNI PROCESI
EP08 VIŠJI SPOZNAVNI PROCESI
EP08 VIŠJI SPOZNAVNI PROCESI
EP09 MOTIVACIJA IN EMOCIJE
EP09 MOTIVACIJA IN EMOCIJE
EP10 RAČUNALNIŠTVO ZA PSIHOLOGE
EP10 RAČUNALNIŠTVO ZA PSIHOLOGE
EP46 ZGODOVINA PSIHIČNEGA
EP46 ZGODOVINA PSIHIČNEGA
2. letnik, akreditacija 2013/14
2. letnik, akreditacija 16/17
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA MLADOSTNIŠTVA IN
EP11 MLADOSTNIŠTVA IN ODRASLOSTI
EP11 ODRASLOSTI
EP12 OSEBNOST
EP12 OSEBNOST
EP15 SOCIALNA PSIHOLOGIJA 1
EP15 SOCIALNA PSIHOLOGIJA 1
EP16 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 1
EP16 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 1
PSIHOLOŠKO-METODOLOŠKI
EP17 PRAKTIKUM
EP17 PSIHOLOŠKO-METODOLOŠKI PRAKTIKUM
EP20 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 2
EP20 PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA 2
EP33 MULTIVARIATNE ANALIZE
EP33 MULTIVARIATNE ANALIZE
EP23 IZBRANA POGLAVJA IZ PSIHOLOGIJE
EP40 PSIHOLOGIJA GLASBE
EP43 PSIHOPATOLOGIJA
EP43 PSIHOPATOLOGIJA
3. letnik, akreditacija 2013/14
3. letnik, akreditacija 16/17
EP19 SOCIALNA PSIHOLOGIJA 2
EP19 SOCIALNA PSIHOLOGIJA 2
MEDOSEBNI ODNOSI IN
EP24 KOMUNIKACIJA
EP24 MEDOSEBNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA
EP25 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
EP25 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE
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EP34 DEJAVNIKI RAZVOJA
EP42 UVOD V KLINIČNO PSIHOLOGIJO
KRITIČNO MIŠLJENJE Z OSNOVAMI
EP47 ARGUMENTACIJE

EP37
EP42
EP47

VEDENJE ODJEMALCEV
UVOD V KLINIČNO PSIHOLOGIJO
KRITIČNO MIŠLJENJE Z OSNOVAMI
ARGUMENTACIJE

Neopravljene študijske obveznosti Uvod v sociologijo (5 ECTS), Socialna in kulturna antropologija (5
ECTS), Psihometrija (7 ECTS), Psihologija športa (5 ECTS), Etika (5 ECTS), Uvod v psihologijo dela in
organizacij (7 ECTS) in Diplomska seminarska naloga (7 ECTS) mora opraviti po učnih načrtih
akreditiranega študijskega programa 2016/2017.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 3:
Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi Meril za prehode
med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010 s sprem. in dopol. do 17/2011), določila 58. a člena in
317. člena Statuta UM (Statut UM-UPB12 – Uradni list RS št. 29/2017), določila 207. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013),
akreditiranega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Geografija in Zgodovina, prošnje za
vpis po Merilih za prehode med študijskimi programi predbolonjske študentke Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani *, ter sklepov Oddelka za geografijo in Oddelka za zgodovino sprejme sklep na
podlagi katerega SE PRIZNAJO opravljene obveznosti iz univerzitetnega dvopredmetnega
pedagoškega študijskega programa Geografija in Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
po veljavni akreditaciji univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Geografija
in Zgodovina (za vpis v 2. letnik v študijskem letu 2019/2020 velja akreditacija 2018/2019, za vpis v 3.
letnik v študijskem letu 2019/2020 velja akreditacija 2017/2018):
FF UL: Geografija in …
1. letnik
Uvod v geografijo
Družbena geografija I
Fizična geografija II
Fizična geografija krasa
Fizična geografija I
Geologija
Fizična geografija I
Meteorologija

1.STOPNJA : Geografija

Uvod v geografijo (3 ECTS)
Geografija prebivalstva (5 ECTS)
Hidrogeografija (4 ECTS)
Antropogene klimatske spremembe (3 ECTS)
Geomorfologija (4 ECTS)
Klimatogeografija (5 ECTS)
Kandidatka ima iz prvega letnika neopravljene še
obveznosti pri obveznem predmetu Kartografija
(3 ECTS) in Izbirni predmet (3 ECTS).
Za vpis v 2. letnik kandidatki ni potrebno opraviti
dodatnih obveznosti.

2. letnik
Naše in druga osončja
Metode za geografe I
Družbena geografija II
Fizična geografija II
Družbena geografija I
Družbena geografija II

Planetarna geografija (3 ECTS)
Statistika v geografiji (3 ECTS)
Ekonomska geografija (6 ECTS)
Geografija prsti in rastlinstva (5 ECTS)
Socialna in kulturna geografija (4 ECTS)
Prometna geografija (3 ECTS)

3/8

Kandidatka mora opraviti še obveznosti pri
naslednjih učnih enotah: Kartografija (3 ECTS) in 1
izbirni predmet (3 ECTS) iz 1. letnika in GIS I (3
ECTS) in 1 izbirni predmet (3 ECTS) iz 2. letnika.
Kandidatka bi morala za vpis v 3. letnik opraviti
vse obveznosti 1. letnika in s študijskim
programom določene obveznosti pri predmetih 2.
letnika v obsegu najmanj 24 ECTS.
3.

letnik

Geografija Slovenije
Družbena geografija I
Ekološka geografija
Geografija Evrope
Družbena geografija II
Družbena geografija III

FF UL: Zgodovina in …
1. letnik
Uvod v študij zgodovine
Zgodovina starega vzhoda
Grška zgodovina
Rimska zgodovina
Obča zgodovina srednjega veka
Seminar iz obče zgodovine srednjega veka
Zgodovina JV Evrope v zgodnjem novem veku

2. letnik
Pomožne zgodovinske vede
Slovenska zgodovina 19. stoletja

Obča zgodovina 19. stoletja
Seminar iz sodobne slovenske zgodovine

Geografija slovenskih pokrajin (4 ECTS)
Socio-ekonomske strukture slovenskih pokrajin (3
ECTS)
Geografija naselij (5 ECTS)
Ekološka geografija (3 ECTS)
Regionalna geografija Evrope (5 ECTS)
Geografija turizma (4 ECTS)
Turistične regije v Evropi (3 ECTS)
Za dokončanje študija mora kandidatka opraviti še
naslednje obveznosti:
- Kartografija (3 ECTS) in 1 izbirni predmet (3
ECTS) iz 1. letnika,
- GIS I (3 ECTS) in 1 izbirni predmet (3 ECTS) iz
2. letnika in
- Diplomski seminar (3 ECTS) iz 3. letnika.
1.STOPNJA : Zgodovina

Historiografski praktikum (3 ECTS)
Zgodovina zgodnjih civilizacij (3 ECTS)
Grška zgodovina (3 ECTS)
Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (3
ECTS)
Neevropska zgodovina srednjega veka (4 ECTS)
Evropska zgodovina srednjega veka (5 ECTS)
Cerkvena zgodovina (starejša) (3 ECTS)
Kulturna zgodovina (starejša) (3 ECTS)
Kandidatka ima iz prvega letnika neopravljene še
obveznosti pri obveznem predmetu Zgodovina
slovenskega prostora v srednjem veku (3 ECTS).
Za vpis v 2. letnik kandidatki ni potrebno opraviti
dodatnih obveznosti.
Temeljne zgodovinske vede (3 ECTS)
Slovenska zgodovina 19. stoletja (1790-1914) (3
ECTS)
Evropska zgodovina 19. stoletja (1789-1914) (3
ECTS)
Neevropska zgodovina 19. stoletja (1776-1914) (3
ECTS)
Kulturna zgodovina (novejša) (3 ECTS)
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Za vpis v 3. letnik bi morala kandidatka opraviti
vse obveznosti 1. letnika in manjkajoče
obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 24 ECTS).
Kandidatka bi za vpis v 3. letnik morala opraviti
obveznosti pri učni enoti Zgodovina slovenskega
prostora v srednjem veku (3 ECTS) iz 1. letnika,
obveznosti 2. letnika v obsegu 9 ECTS izmed učnih
enot: Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem
novem veku (3 ECTS), Neevropska zgodovina
zgodnjega novega veka (3 ECTS), Evropska
zgodovina zgodnjega novega veka (3 ECTS),
Zgodovina Balkana 19. stoletja (1790-1914) (3
ECTS) in izbirni predmet (3 ECTS).
3. letnik
Sodobna slovenska zgodovina
Sodobna zgodovina JV Evrope

Slovenska zgodovina 1914-1941 (3 ECTS)
Slovenska zgodovina po l. 1941 (3 ECTS)
Zgodovina Balkana 1914-1941 (3 ECTS)
Zgodovina Balkana po l. 1941 (3 ECTS)
Kandidatka mora za dokončanje študija opraviti še
obveznosti pri učnih enotah:
- Zgodovina slovenskega prostora v srednjem
veku (3 ECTS) iz 1. letnika,
- Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem
novem veku (3 ECTS), Neevropska zgodovina
zgodnjega novega veka (3 ECTS), Evropska
zgodovina zgodnjega novega veka (3 ECTS),
Zgodovina Balkana 19. stoletja (1790-1914) (3
ECTS) in izbirni predmet (3 ECTS) iz 2. letnika,
- Neevropska zgodovina 1914-1941 (3 ECTS),
Neevropska zgodovina po letu 1941 (3 ECTS),
Evropska zgodovina 1914-1939 (3 ECTS),
Evropska zgodovina po letu 1939 (3 ECTS),
Pisanje zgodovinopisnih besedil (3 ECTS) in 1
izbirni predmet.

Na podlagi priznanih študijskih obveznosti na univerzitetnem dvopredmetnem študijskem programu
1. stopnje Geografija in Zgodovina kandidatka izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik.
Za vpis v 3. letnik mora kandidatka na študijskem programu 1. stopnje Geografija opraviti vse
obveznosti 1. letnika in manjkajoče obveznosti 2. letnika v obsegu najmanj 24 ECTS. Kandidatka mora
za vpis v 3. letnik opraviti obveznosti pri učni enoti Kartografija iz 1. letnika.
Za vpis v 3. letnik mora kandidatka na študijskem programu 1. stopnje Zgodovina opraviti vse
obveznosti prvega letnika v obsegu 30 ECTS ter obveznosti 2. letnika v obsegu 24 ECTS.
Za vpis v 3. letnik bi morala kandidatka opraviti študijske obveznosti pri učni Zgodovina slovenskega
prostora v srednjem veku (3 ECTS) iz 1. letnika in obveznosti 2. letnika v obsegu 9 ECTS izmed učnih
enot: Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (3 ECTS), Neevropska zgodovina
zgodnjega novega veka (3 ECTS), Evropska zgodovina zgodnjega novega veka (3 ECTS), Zgodovina
Balkana 19. stoletja (1790-1914) (3 ECTS) in izbirni predmet (3 ECTS).
Manjkajočih obveznosti kandidatka v študijskem letu 2018/2019 na more več opravljati.
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Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 4:
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 Univerze v
Mariboru (Statut UM-UPB12 - Uradni list RS št. 29/2017), akreditiranega doktorskega študijskega
programa 3. stopnje Zgodovina, dopisa UM, Oddelka za izobraževanje in študentske zadeve št.
28/2013/41 AG z dne 21. 6. 2013, ter določila 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 24/06 - ZUP-UPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013) ODOBRI dokončanje prekinjenega študija
* (F0023186), osebi brez statusa v študijskem letu 2018/2019. Študijski program se ni spremenil do
takšne mere, da bi morala opravljati še dodatne obveznosti, razen manjkajočih. Doktorski študijski
program tretje stopnje Zgodovina študentka konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180
kreditnih točk – ECTS po akreditaciji doktorskega študijskega programa tretje stopnje 2016/2017
(opravi vse izpite, ki jih določa študijski program tretje stopnje Zgodovina, prijavi temo doktorske
disertacije in pripravi ter uspešno zagovarja doktorsko disertacijo).
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Marcela Marsel je predstavila prošnjo študenta.
SKLEP 5:
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 317. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB12, Ur. l. RS, št. 29/2017), 8. 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
- ZUP-UPB2, s sprem. in dopol. do 82/2013) ter na podlagi predloženega soglasja odobri * (F0050377)
opravljanje obveznosti višjega letnika pri naslednjih učnih enotah: Družba in mediji, Sociologija
religije, Osnove stilistike, Nemško-slovenski literarni transfer, Medkulturnost v književnosti in Nemški
jezik – frazeologija, za katere je pridobila soglasje izvajalcev.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

K točki 3:
Mag. Barbara Majcenovič Kline je predstavila prošnje oddelkov za prilagoditev izvedbe študijskega
procesa. Sledila je krajša razprava. Dr. Marina Tavčar Krajnc je opozorila na enakomerno obremenitev
študentov. Dr. Teodor Petrič je izpostavil, da bi bilo morda dobro, da bi glede strnjene izvedbe slišali
tudi mnenje študentov. Mitja Gros je povedal, da so študenti proti vsaki strnjeni izvedbi. Dr. Marina
Tavčar Krajnc je povedala, da so za habilitacije potrebne določene aktivnosti, ki lahko pomenijo
pedagoške odsotnosti ali pa se opravijo v obliki raziskovalnega dela, vsekakor pa mora biti pedagoški
proces načrtovana dejavnost. Pri tem je nujno pravočasno in ustrezno načrtovanje. Vloge za
prilagoditev izvedbe morajo biti oddane na komisijo pred začetkom študijskega procesa, predlogi
znotraj oddelka usklajeni. Komisija bi potrebovala informacijo od študentov ali je predlog prilagoditve
pripravljen tudi v dogovoru z njimi.
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Komisija je sprejela sklepe:
SKLEP 6:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetu PROMETNA GEOGRAFIJA po predlogu izr. prof. dr. Lučke Lorber.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 7:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetih KLIMATOGEOGRAFIJA in GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI po predlogu
doc. dr. Danijela Ivajnšiča.
Sklep z 2 glasovoma ZA in 3 VZDRŽANIMI ni bil sprejet.

SKLEP 8:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetu RAZVOJNA PSIHOLOGIJA po predlogu Oddelka za pedagogiko.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 9:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetih ŠOLSKI MANAGEMENT IN IZOBRAŽEVALNA POLITIKA in PRAVNI VIDIKI DELA Z
OTROKI IN MLADOSTNIKI po predlogu Oddelka za pedagogiko.
Sklep z 1 glasom ZA, 2 PROTI in 2 VZDRŽANIMA ni bil sprejet.

K točki 4:
Mag. Barbara Majcenovič Kline je predstavila prošnjo Oddelka za Psihologijo za sodelovanje
strokovnjaka iz prakse.
Komisija je sprejela sklep:
SKLEP 10:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri sodelovanje strokovnjakinje iz
prakse pri izvedbi študijskega procesa na Oddelku za psihologijo:
DR. SANJE ŠEŠOK, pri predmetu KLINIČNA NEVROPSIHOLOGIJA, v obsegu 5 PR v poletnem semestru,
na študijskem programu 2. stopnje PSIHOLOGIJA.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.
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K točki razno:
Mag. Barbara Majcenovič Kline je povedala, da je neposredno pred sejo Komisije prispela še prošnja
izr. prof. dr. Mirana Lavriča ter jo predstavila. Dr. Marina Tavčar Krajnc je povedala, da ne gre za
spremembo urnika, kot je to navedeno v prošnji, ampak za prilagoditev izvedbe predmeta in sicer
takšno, ki ne potrebuje obravnave na komisiji, temveč lahko o njej odloči pristojni prodekan in
strokovna služba. Člani so se strinjali, da se prošnja na komisiji ne obravnava.

Seja je bila zaključena ob 10.00.

Zapisala:
Katja Škorjanc,
Služba za študijske zadeve

Zapisnik potrjuje:
lekt. mag. Barbara Majcenovič Kline
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