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Z A P I S N I K 
 

 
1. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete UM, ki je bila 19. 12. 2018 ob 12. 
uri v sejni sobi 1 Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. 
 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, izr. prof. dr. Mihaela Brumen, doc. dr. Jerneja 

Žnidaršič, Iza Javornik. 
Opravičeno odstotni: doc. dr. Nikolaja Golob red. prof. Anka Krašna Kocijan, Leonida Lipovšek. 
Drugi prisotni:  Jasmina Škundrić. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše je pozdravila navzoče člane in 
ugotovila sklepčnost seje. Navzoče seznani z dnevnih redom, ki je soglasno potrjen. 
 
 
D n e v n i   r e d : 

1. Potrditev zapisnika 17. izredne seje KŠZ UM PEF, z dne 29. 11. 2018. 
2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje Pedagoško 

andragoško izobraževanje.  
3. Vloge oddelkov in učiteljev. 
4. Vloge študentov. 
5. Razno. 

 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  ugotavlja, da so sklepi prejšnjih 
dveh sej realizirani in ni pripomb na zapisnik.  Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 17. izredne seje KŠZ UM PEF,  z dne 29. 
11. 2018.  
 
 
 
AD 2: Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje Pedagoško andragoško 
izobraževanje. 
 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, prosi mag. Andrejo Žiško, da 
predstavi gradivo. V okviru študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško 
izobraževanje se udeležencem lahko, kot opravljena študijska obveznost, upoštevajo tudi znanja in 
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spretnosti, ki jih je diplomant opravil pred vpisom v program v različnih oblikah formalnega in/ali 
neformalnega izobraževanja. Formalno pridobljena znanja študent izkaže s spričevali ali z drugimi 
listinami, iz katerih morata biti razvidna vsebina in obseg vloženega dela. Po vsebini in zahtevnosti 
morajo tako pridobljena znanja v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma specifičnim 
kompetencam, določenim s tem študijskim programom.  
 
Kandidat s posebno vlogo in priloženimi ustreznimi dokazili zaprosi Komisijo za študijske zadeve Senata 
Pedagoške fakultete UM za priznavanje znanj in spretnosti. Na osnovi mnenj in predlogov nosilcev 
predmetov v študijskem programu za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, Komisija 
za študijske zadeve Senata UM PEF odloči o obsegu priznanih obveznosti. 
 
Vlogo za priznanje študijskih obveznosti, s priloženimi ustreznimi dokazili so v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vložili 4 udeleženci izpopolnjevanja. 
 
Soglasno se sprejmejo: 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (Ž. Č.) prizna opravljene študijske obveznosti pri 
naslednjih predmetih: Pedagoška praksa umetniških predmetov (6 ECTS), Uvajalna praksa (10 ECTS) 
in pri izbirnem predmetu Likovna kultura v izobraževanju (5 ECTS).  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D. F.) prizna opravljene študijske obveznosti pri 
predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in Pedagoška praksa naravoslovno-tehničnih predmetov (6 
ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (L. M.) prizna opravljene študijske obveznosti pri 
predmetu Pedagoška praksa naravoslovno-tehničnih predmetov (6 ECTS) ter delno prizna študijske 
obveznosti pri predmetu Uvajalna praksa. V okviru predmeta Uvajalna praksa se mu priznajo uvajalne 
prakse pri naslednjih predmetih Pedagogika, Didaktika ter Psihologija za učitelje. Opraviti mora še 
uvajalno prakso za predmet Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A. P.) prizna opravljene študijske obveznosti pri 
predmetu Pedagoška praksa naravoslovno-tehničnih predmetov (6 ECTS) ter delno prizna študijske 
obveznosti pri predmetu Uvajalna praksa. V okviru predmeta Uvajalna praksa se mu priznajo uvajalne 
prakse pri naslednjih predmetih Pedagogika, Didaktika ter Psihologija za učitelje. Opraviti mora še 
uvajalno prakso za predmet Andragogika za učitelje. 
 

 

AD 3: Vloge oddelkov in učiteljev. 
 
 

a) Sprememba študijskega programa 1. stopnje Športno treniranje  
 
 
Z Oddelka za Športno treniranje je bila posredovana vloga za zamenjavo izvedbe predmeta Psihologija 
športa, in sicer bi se le-ta izvedel v letnem semestru  študijskega leta 2018/2019 (v učnem načrtu se 
predmet izvaja v zimskem semestru). V zimskem semestru študijskega leta 2018/2019 bi se izvedel 
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predmet Prehrana v športu (ki se sicer v skladu z  učnim načrtom izvaja v letnem semestru). Soglasno se 
sprejme: 
 

SKLEP ŠT. 6: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembi izvedbe predmeta 
Psihologija športa, in sicer  se le-ta namesto v zimskem izvede v letnem semestru  študijskega leta 
2018/2019.V zimskem semestru študijskega leta 2018/2019 se izvede predmet Prehrana v športu. 

 

AD 4: Vloge študentov. 
 

a) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta 
 
Komisija je prejela tri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta, pri čemer so vsi študenti oddali 
ustrezna dokazila in pridobili posebni status v študijskem letu 2018/2019. Soglasno se sprejmeta : 

 

SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2018/2019 študentu: 
(1002358639). 

 

SKLEP ŠT. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta 
– dolgotrajno bolnega študenta v študijskem letu 2018/2019 naslednjima študentoma:  (1002373760) 
in (1002304253).  

 

 
b) Prošnja za priznanje študijskih obveznosti 

 
Komisija je prejela štiri  vloge za priznanje študijskih obveznosti, tri na študijskem programu Inkluzija v 
vzgoji in izobraževanju  (MAG) in eno na študijskem programu Športno treniranje (VS). Vloge so bile 
posredovane nosilcem učnih enoti, ki so jih pregledali in določili obseg priznanja študijskih obveznosti.  
Soglasno se sprejmejo : 

 

SKLEP ŠT. 9: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61300271) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje v 
obsegu 5 ECTS z oceno pdb (8). 

 

SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61299872) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2.  stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje v 
obsegu 5 ECTS z oceno odl (10). 
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SKLEP ŠT. 11: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (1002245338) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2.  stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje v 
obsegu 5 ECTS z oceno pdb (9). 
 
SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61300550) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1.  stopnje Športno treniranje  pri učni enoti Metodologija raziskovanja v športu 
v obsegu 6 ECTS z oceno db (7). 

 

c) Prošnja za spremembo izbirnih predmetov na Oddelku za predšolsko vzgojo 
 

Na Službo za študentske zadeve se je obrnila absolventka Oddelka za predšolsko vzgojo, ki je želela 
zamenjati izbirna predmeta Glasbena dejavnost v vrtcu in Instrumentalna igra-orffova glasbila saj se v 
letošnjem študijskem letu omenjena predmet ne izvajata.  Ob preučitvi vloge je bilo ugotovljeno, da se 
tudi izbran predmet Interpretacija mladinskih književnih del v tem študijskem letu ne izvaja in bi 
potemtakem bilo zamenjati tudi tega. Soglasno je sprejme: 

 

SKLEP ŠT. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri  (1002222222) študentki študijskega programa 
Predšolska vzgoja, v študijskem letu 2018/2019, zamenjavo izbirnih predmetov, pod pogojem, da se 
izbran izbirni predmet in nov izbirni predmet izvajata v istem semestru ter da je predmet iz istega 
sklopa izbirnih predmetov (I, II, III). Službo za študentske zadeve se zadolži, da preveri možnost 
zamenjave in o tem obvesti študentko. 

 

 

AD 5: Razno. 
 
/ 
 

 

 
Seja je bila zaključena ob 12.50.  
 
Maribor, 19. 12. 2018 
 
Zapisala:                                                       Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve                                             prodekanica  UM PEF 

 
 
 

 
 
  


