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ZAPISNIK
15. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve (v nadaljevanju Komisija)
z dne 13. 10. 2008
s pričetkom ob 14.00 uri v sejni sobi 20 Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160,
Maribor.
Prisotni: red. prof.dr. Jana Bezenšek, prodekanja, predsednica komisije; izr. prof. dr. Martin Kramar; izr.
prof. dr. Jožica Čeh; red. prof. dr. Ana Vovk Korže; izred. prof. dr. Matjaž Birk; Barbara Bratuša, Eva
Krajnc, Jasna Vauhnik.
Predsednica Komisije je vse najprej lepo pozdravila. Komisija je po pregledu zapisnikov prejšnjih sej
ugotovila, da so bile vse točke iz prejšnjih sej realizirane in zapisnik je bil po glasovanju soglasno sprejet.
Sprejet je bil tudi dnevni red seje Komisije.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Natalije Majcen.
Predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Renate Debeljak.
Predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Anite Polanec.
Predlog za potrditev Poročila o pregledu in ocenitvi magistrskega dela študentke Marte Licardo.
Predlog za potrditev Poročila o pregledu in ocenitvi magistrskega dela študentke Matejke Križan.
Predlog za potrditev Poročila o pregledu in ocenitvi magistrskega dela študentke Andreje Rinc
Uroševič.
7.
Prošnja študenta Gregorja Jenuša za neposreden prehod na doktorski študij.
8.
Prošnja študentke Natalije Ulčnik za neposreden prehod na doktorski študij.
9.
Prošnja študenta Mira Hribernika za neposreden prehod na doktorski študij.
10.
Prošnja študentke Barbare Majcenovič Kline za neposreden prehod na enovit doktorski študij.
11.
Predlog za potrditev teme in mentorja pri doktorski disertaciji mag. Klemna Praha.
12.
Predlog za potrditev teme in mentorja pri doktorski disertaciji kandidatke Anite Laznik.
13.
Predlog za imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije mag. Polonce Pivec z
naslovom »Novi jezikovni in pragmatični model kratkih radijskih informativnih besedil«.
14.
Predlog za imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije mag. Branislave Vičar z
naslovom »Paranteze kot metadiskurzivne prvine na primeru pisnega in govorjenega diskurza«.
15.
Prošnja za prepis iz Filozofska fakultete univerze v Ljubljani na Filozofsko fakulteto Univerze v
Mariboru.
16.
Prošnja za preskok letnika študentke Maje Juričinec.
17.
Razno.
17.1 Predlog za imenovanje komisije za oceno in zagovor magistrskega dela študentke Marjete Borstner z
naslovom »Inkluzivno izobraževanje in stališča učiteljev do otrok s primanjkljaji na posameznih področjih
učenja v osnovni šoli«
17.2 Predlog za imenovanje komisije za oceno in zagovor magistrskega dela študentke Mateje Turk z
naslovom »Alternativni in tradicionalni vzgojni ukrepi v dijaških domovih med teorijo in prakso«.

K 1. točki
Komisija je obravnavala predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Natalije Majcen z
naslovom Vloga povratne informacije pri ocenjevanju znanja ter predlog za mentorico izred. prof. dr.
Mileno Ivanuš Grmek in somentorico izred. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman ter soglašala, da predlaga
Senatu Filozofske fakultete Univerze Mariboru sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 1
Komisija se soglasno strinja, da je potrebno predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentka
Dragice Majhen z naslovom Vloga povratne informacije pri ocenjevanju znanja ter predlog za
mentorico izred. prof. dr. Mileno Ivanuš Grmek in somentorico izred. prof. dr. Karin Bakračevič Vukman,
kjer se naj ugotovi, ali sta pri navedeni temi potrebna mentorica in somentorica glede na
obravnavano področje.
K 2. točki
Komisija je obravnavala predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Renate Debeljak z
naslovom Pomen Antona Krempla v vzhodnoštajerskem kulturnem prostoru in njegove pridige ter predlog
za mentorico izred. prof. dr. Jožico Čeh ter soglašala, da predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze
Mariboru sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 2
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za slovanske jezike in književnosti in
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve potrdi predlagano temo za magistrsko delo študentke
Renate Debeljak z naslovom Pomen Antona Krempla v vzhodnoštajerskem kulturnem prostoru in
njegove pridige ter predlog za mentorico izred. prof. dr. Jožico Čeh.
K 3. točki
Komisija je obravnavala predlog za potrditev teme za magistrsko delo študentke Anite Polanec z
naslovom Celovito upravljanje z vodnimi viri v porečjih na primeru Mučke Bistrice ter predlog za
mentorico red. prof. dr. Ana Vovk Korže ter soglašala, da predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze
Mariboru sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 3
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za pedagogiko in Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve potrdi predlagano temo za magistrsko delo študentke Anite Polanec z
naslovom Celovito upravljanje z vodnimi viri v porečjih na primeru Mučke Bistrice ter predlog za
mentorico red. prof. dr. Ana Vovk Korže.

K 4. točki
Komisija je obravnavala predlog Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Marte
Licardo z naslovom Nekateri vidiki kompetence učenje učenja ter njena povezanost s šolskim učnim
uspehom ob koncu primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja.
Komisija je soglašala, da predlaga Senatu sprejetje naslednjega sklepa:
SKLEP 4
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
potrdi Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Marte Licardo z naslovom Nekateri
vidiki kompetence učenje učenja ter njena povezanost s šolskim učnim uspehom ob koncu
primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja.
K 5. točki
Komisija je obravnavala predlog Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Matejke
Križan z naslovom Katoliška politična društva na Spodnjem Štajerskem v obdobju 1867 do1892 ter
soglašala, da predlaga Senatu sprejetje naslednjega sklepa:
SKLEP 5
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
potrdi Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Matejke Križan z naslovom
Katoliška politična društva na Spodnjem Štajerskem v obdobju 1867 do1892.

K 6. točki
Komisija je obravnavala predlog Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Andreje
Rinc Uroševič z naslovom Vloga spolnih stereotipov v vzgojno-izobraževalnem procesu v osnovni šoli ter
soglašala, da predlaga Senatu sprejetje naslednjega sklepa:
SKLEP 6
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
potrdi Poročila o pregledu in ocenitvi magistrske naloge študentke Andreje Rinc Uroševič z naslovom
Vloga spolnih stereotipov v vzgojno-izobraževalnem procesu v osnovni šoli.
K 7., 8., 9. in 10. točki
Komisija je obravnavala prošnje za neposreden prehod na doktorski študij študentov Gregorja Jenuša,
vpisanega na podiplomski študijski program Zgodovina, študentke Natalije Ulčnik, vpisane na
podiplomski študijski program Slovenski jezik in književnost, smer Jezik in študenta Mira Hribernika,
vpisanega na podiplomski študijski program Zgodovina in Barbare Majcenovič Kline, vpisane na
podiplomski študijski program Angleški jezik in književnost ter soglašala, da predlaga Senatu sprejetje
naslednjih sklepov:
SKLEP 7
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za zgodovino in Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve odobri študentu Gregorju Jenušu neposreden prehod na doktorski
študij.
SKLEP 8
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za slovanske jezike in književnosti in
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve odobri študentki Nataliji Ulčnik neposreden prehod na
doktorski študij.
SKLEP 9
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za zgodovino in Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve odobri študentu Miru Hriberniku neposreden prehod na doktorski
študij.
SKLEP 10
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za anglistiko in amerikanistiko in
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve odobri študentki Barbari Majcenovič Kline neposreden
prehod na doktorski študij.
K 11. točki
Komisija je obravnavala predlog za odobritev teme in mentorice red. prof. dr Ane Vovk Korže pri
doktorski disertaciji mag. Klemna Praha z naslovom Geografski pristop celostnega načrtovanja
upravljanja porečja Sotle s poudarkom na reki Sotli in Sotelskem jezeru ter soglašala, da predlaga Senatu
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 11
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
potrdi temo in mentorica red. prof. dr. Ano Vovk Korže pri doktorski disertaciji mag. Klemna Praha z
naslovom Geografski pristop celostnega načrtovanja upravljanja porečja Sotle s poudarkom na reki
Sotli in Sotelskem jezeru.
K 12. točki
Komisija je obravnavala predlog za odobritev teme in mentorja red. prof. dr Mirana Štuhca in
somentorica izred. prof. dr. Marije Švajncer pri doktorski disertaciji kandidatke Anite Laznik z naslovom
Idejna podoba esejistike Marjana Rožanca z vidika Frommovega humanizma ter soglašala, da predlaga
Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sprejem naslednjega sklepa:
SKLEP 12
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
potrdi temo in mentorja red. prof. dr Mirana Štuhca in somentorica izred. prof. dr. Marije Švajncer pri
doktorski disertaciji kandidatke Anite Laznik z naslovom Idejna podoba esejistike Marjana Rožanca z
vidika Frommovega humanizma.

K 13. točki
Komisija je obravnavala imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije mag. Polone
Pivec z naslovom Novi jezikovni in pragmatični model kratkih radijskih informativnih besedil v naslednji
sestavi:
1.
dr. Zinka Zorko, zaslužna profesorica za področje slovenske dialektologije in zgodovine
slovenskega jezika, izredna članica SAZU, predsednica,
2.
dr. Irena Stramljič Breznik, redna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, mentorica, članica,
3.
dr. Mario Plenković, redni profesor za komikologijo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet,
somentor, članica,
4.
dr. Monika Kalin Golob, izredni profesor za slovenski knjižni jezik in stilistiko, FDV Ljubljana, članica.
Komisija je soglašala, da predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sprejetje naslednjega
sklepa:
SKLEP 13
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za slovanske jezike in književnosti in
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve potrdi imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske
disertacije mag. Polone Pivec z naslovom Novi jezikovni in pragmatični model kratkih radijskih
informativnih besedil v naslednji sestavi:
1.
dr. Zinka Zorko, zaslužna profesorica za področje slovenske dialektologije in zgodovine
slovenskega jezika, izredna članica SAZU, predsednica,
2.
dr. Irena Stramljič Breznik, redna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v
Mariboru, Filozofska fakulteta, mentorica, članica,
3.
dr. Mario Plenković, redni profesor za komikologijo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet,
somentor, članica,
4.
dr. Monika Kalin Golob, izredni profesor za slovenski knjižni jezik in stilistiko, FDV Ljubljana,
članica.

K 14. točki
Komisija je obravnavala imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije mag. Branislave
Vičar z naslovom Parenteze kot metadiskurzivne prvine na primeru pisnega in govorjenega diskurza v
naslednji sestavi:
1.
dr. Mihaela Koletnik, izredna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, predsednica,
2.
dr. Irena Stramljič Breznik, redna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, mentorica, članica,
3.
dr. Andreja Žele, docentka za področje slovenskega jezika in stilistike, ZRC SAZU, članica.
Komisija je soglašala, da predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sprejetje naslednjega
sklepa:
SKLEP 14
Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Oddelka za slovanske jezike in književnosti in
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve potrdi imenovanje komisije za oceno in zagovor doktorske
disertacije mag. Branislave Vičar z naslovom Parenteze kot metadiskurzivne prvine na primeru
pisnega in govorjenega diskurza v naslednji sestavi:
1.
dr. Mihaela Koletnik, izredna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, predsednica,
2.
dr. Irena Stramljič Breznik, redna profesorica za področje slovenskega jezika, Univerza v
Mariboru, Filozofska fakulteta, mentorica, članica,
3.
dr. Andreja Žele, docentka za področje slovenskega jezika in stilistike, ZRC SAZU, članica.

K 15. točki
Komisija je obravnavala prošnjo Tine Zrilič za prehod in priznanje izpitov iz Filozofska fakultete Univerze v
Ljubljani na Filozofsko fakulteto univerze v Mariboru ter sprejela naslednji sklep:
SKLEP 15
Prošnja se posreduje na Oddelek za anglistiko in amerikanistiko v reševanje.

K 16. točki
Komisija je obravnavala prošnjo študentke Maje Juričinec za preskok letnika ter soglašala da sprejme
naslednji sklep:
SKLEP 16
Prošnja se posreduje na Oddelek za anglistiko in amerikanistiko v reševanje, kjer naj se izdela mnenje
Oddelka in potencialnega mentorja ter se predvidijo finančne posledice za oddelek.
K 17. točki
Komisija je obravnavala imenovanje komisije za oceno in zagovor magistrske naloge študentke Marjete
Borstner z naslovom Inklozivno izobraževanje in stališča učiteljev do otrok s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja v osnovni šoli in imenovanje komisije za oceno in zagovor magistrske naloge študentke
Mateje Turk z naslovom Alternativni in tradicionalni vzgojni ukrepi v dijaških domovih med teorijo in prakso.
Komisija je soglašala, da predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sprejetje naslednjega
sklepa:
SKLEP 17
Imenovanje komisije za oceno in zagovor magistrskega dela se umakne z dnevnega reda, saj manjka
opredelitev nalog članov komisije. Oddelek za pedagogiko se pozove, da natančno določijo člane
komisije za oceno magistrskih del študentk Marjete Borstner in Mateje Turk.
K 18. točki
Komisija je obravnavala vlogo kandidata Mladena Horvata o naknadnem vpisu na podiplomski študij
Zgodovine.
SKLEP 18
Kandidatu Mladenu Horvatu se odobri naknaden vpis na podiplomski študijski program Zgodovina, če
predstojnik Oddelka za zgodovino soglaša, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis.

Zapisala:
Jasna Vauhnik

Prejmejo:
– vsi člani komisije.

Pregledala:
red. prof. dr. Jana Bezenšek, prodekanja za
znanstvenoraziskovalno dejavnost

