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Z A P I S N I K 
 
 
31. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 17. 11. 2021, ob  12. uri, v sejni 
sobi 1. 
 
 
Prisotni člani komisije:   izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  red. prof. dr. Mihaela Brumen, doc. dr. 

Jerneja Žnidaršič, red. prof. Anka Krašna Kocijan. 
Odstotni: doc. dr. Nikolaja Golob, Lara Šimon (študentka), Kristjan Veber 

(študent).  
Drugi prisotni:  mag. Andreja Žiško (do vključno točke 2), red. prof. dr. Milena Ivanuš 

Grmek (pri točki 6), Jasmina Škundrić. 
 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  pozdravi vse člane in ugotovilja 
sklepčnost seje. Člane  seznani z dnevnih redom, ki se soglasno potrdi. 
 
D n e v n i   r e d : 

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 20. 10. 2021 in zapisnika 
11. izredne (pisne) seje z dne 8. 10. 2021. 

2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na PAI..  
3. Študijske zadeve. 
4. Navodila o izvajanju praktičnega usposabljanja na Univerzi v Mariboru. 
5. Vloge študentov. 
6. Vloge oddelkov in profesorjev. 
7. Razno. 

 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  ugotavlja, da so sklepi prejšnjih 
sej realizirani in ni pripomb na zapisnik.  Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 30. redne seje KŠZ UM PEF,  z dne                    
20. 10. 2021.  
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 11. izredne (pisne) seje KŠZ UM PEF,  z 
dne 8. 10. 2021.  
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AD 2: Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu Gospodinjstvo. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  preda besedo mag. Andreji 
Žiško, vodji CPI. V okviru študijskega programa za izpopolnjevanje »Pedagoško-andragoško 
izobraževanje« se udeležencem izobraževanja lahko, kot opravljena študijska obveznost, upoštevajo 
tudi znanja in 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 je v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vložilo 17 udeležencev omenjenega študijskega programa 
za izpopolnjevnaje. 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (I.A.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in obveznem predmetu Pedagoška praksa 
nedružboslovnih predmetov (6 ECTS) 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (S.BB.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) ter ne prizna opravljene študijske obveznosti pri 
predmetu Pedagoška praksa umetniških predmetov.  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (E.B.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (R.C.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS).   
 
SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (I.Č.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) ter ne prizna študijske obveznosti pri obveznem 
predmetu Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (M.F.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
izbirnem predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju (5 ECTS) ter delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: 
Pedagogika, Didaktika in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa 
opraviti še uvajalno prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. Komisija kandidatki ne prizna 
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opravljenih študijskih obveznosti pri obveznem predmetu Pedagoška praksa družbolsovnih 
predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (P.GS.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (L.H.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 11: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (S.J.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalna praksa pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (K.L.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Pedagogika (5 ECTS) ter delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Andragogika za učitelje, in sicer v obsegu 3 ECTS. Preostale študijske obveznosti 
v okviru predmeta Andragogika za učitelje (2 ECTS) kandidatka opravi s pripravo in zagovorom 
seminarske naloge.  
 
SKLEP ŠT. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A.K.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Pedagoška praksa umetniških predmetov (6 ECTS) ter delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: 
Pedagogika, Didaktika in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa 
opraviti še uvajalno prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 14: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (M.M.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (P.M.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih: Uvajalna praksa (10 ECTS), Pedagoška praksa umetniških predmetov (6 ECTS) in 
Predmetna didaktika umetniških predmetov (12 ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 16: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (V.M.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in obveznem predmetu Pedagoška praksa 
nedružboslovnih predmetov (6 ECTS). 
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SKLEP ŠT. 17: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D.P.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in obveznem predmetu Pedagoška praksa 
nedružboslovnih predmetov (6 ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (G.N.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in obveznem predmetu Pedagoška praksa 
naravoslovno-tehničnih predmetov (6 ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 19: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (L.Z.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika 
in Psihologija za učitelje. Kandidat mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 
 
 
AD 3: Študijske zadeve. 
 

a) Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23 
 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, članom Komisije predstavi 
besedilo razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 
2022/23 in tabelo z vpisnimi mesti. 
 
Glede na študijsko leto 2021/22 se je zmanjšalo število vpisnih mest za redni študij 2. stopnje Razredni 
pouk, in sicer iz 80 na 70 prostih mest in zmanjšalo število vpisnih mest na izrednem študiju, in sicer iz 
20 na 0 prostih mest.  Opozori, da je sprememba v skladu s potrjenim načrtom izobraževalne dejavnosti. 
 
Opozori, da tabelo referenc nosilcev predmetov študijskega programa Edukacijske vede še 
posodabljamo ter preverjamo zadnje podrobnosti ter da se bodo v prihajajočem študijskem letu lahko 
ponudil nabor vseh predmetov predmetnika, saj imajo vsi nosilci ustrezne reference. Tabela bo ustrezno 
pripravljena do seje Senata UM PEF, kjer se potrjuje besedilo razpisa za vpis v podiplomske študijske 
programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23 z vsemi prilogami. Prav tako opozori, da bodo 
utemeljitve za študijske programe glede potreb delodalacev posredovane iz strani oddelkov do Senata 
UM PEF. 
  
SKLEP ŠT. 20:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani z besedilom razpisa za vpis v podiplomske 
študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/23 z vsemi prilogami ter ga posreduje 
v potrditev Senatu UM PEF.  
 
 

b) Poročilo o četrtem in nadaljnjih opravljanjih izpitov 
 

Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, članom Komisije predstavi 
Poročilo o četrtem in nadaljnjih opravljanjih izpitov. Pove, da je bilo na UM PEF v študijskem letu 
2020/21 skupaj 30 primerov, ko so študentje k izpitu pristopali s 4., 5. ali 6. pristopom.  
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Med temi je bilo na študijskem programu Predšolska vzgoja 20 primerov, na študijskem programu 
Športno treniranje 2 primera in na študijskem programu Razredni pouk 8 primerov. Izmed navedenih 
imajo še vedno neopravljene obveznosti v 5 primerih, vsi med njimi so do sedaj k izpitu pristopili 4x. 
 
Šestič je k izpitu pristopala ena študentka (študijski program Razredni pouk) in izpit uspešno opravila. 
Zgoraj navedenih 5 študentov/študentk je k izpitu pristopalo četrtič in nihče izmed njih izpita ni uspešno 
opravil v četrtem poskusu. Preostali (24) so izpit opravljali v petem poskusu, vsi so izpite uspešno 
opravili. 
 
SKLEP ŠT. 21:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s Poročilom o četrtem in nadaljnjih 
opravljanjih izpitov v študijskem letu 2020/21. 
 
 
 

c) Nove učne enote in nosilci na študijskem programu 3. stopnje Edukacijske vede 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, članom Komisije predstavi 
gradivo Komisije za doktorski študij UM PEF. Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je od Komisije 
za doktorski študij UM PEF prejela dva nova učna načrta za dve novi učni enoti na študijskem programu 
3. stopnje Edukacijake vede, in sicer učna enota Participacija in mreženje na področju vzgoje in 
izobraževanja, katere nosilka je doc. dr. Monika Mithans in učna enota Pedagoško raziskovanje na 
področju učenja in poučevanja glasbe, katere nosilka je doc. dr. Jerneja Žnidaršič.  
 
Komisija za doktorski študij UM PEF je preverila izpolnjevanje pogojev za nosilko prdmeta na študijskem 
programu 3. stopnje Edukacijske vede in ugotovila, da tako doc. dr. Monika Mithans kot doc. dr. Jerneja 
Žnidaršič izpolnjujeta pogoje za nosilki predmeta. Komisija za doktorski študij UM PEF prav tako meni, 
da sta doc. dr. Monika Mithans in doc. dr. Jerneja Žnidaršič pripravili ustrezna učna načrta za učni enoti 
na študijskem programu 3. stopnje Edukacijske vede, zato sprejme dva pozitivna sklepa, ki ji posreduje 
v obravnavo Komisiji za študijske zadeve Senata UM PEF. 
 
SKLEP ŠT. 22:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi dve novi nosilki učnih enot, in sicer doc. dr. Moniko 
Mithans in doc. dr. Jernejo Žnidaršič na študijskem programu 3. stopnje Edukacijske vede. 
 
SKLEP ŠT. 23:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi dva nova učna načrta, in sicer učno enoto 
Participacija in mreženje na področju vzgoje in izobraževanja, katere nosilka je doc. dr. Monika 
Mithans in učna enota Pedagoško raziskovanje na področju učenja in poučevanja glasbe, katere 
nosilka je doc. dr. Jerneja Žnidaršič. Učni enoti spadata v sklop Izbirni predmet I, v obsegu 9 ECTS na 
študijskem programu 3. stopnje Edukacijske vede. 
 
 
 
AD 4: Navodila o izvajanju praktičnega usposabljanja na Univerzi v Mariboru. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, pove, da se je Univerza v 
Mariboru v postopku ponovne akreditacije obvezala, da bo v prihodnjem strateškem obdobju posebno 
pozornost namenila praktičnemu usposabljanju ter tudi pripravila enotna navodila praktičnega 
usposabljanja za celotno univerzo, jih implementirala po članicah in jih po poskusni dobi izvedbe treh 
let evalvirala in po potrebi dopolnila. 
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Strokovna služba UM je pripravila osnutek Navodil o izvajanju praktičnega usposabljanja na Univerzi v 
Mariboru. Navodila so bila pripravljena na podlagi obstoječih navodil/pravilnikov o praktičnem 
usposabljanju članic UM. 
 
Prav tako pove, da je dekanica, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek imenovala koordinatorico praktičnega 
usposabljanja na UM PEF, doc. dr. Janjo Batič, ki bo z rednimi sestanki z oddelčnimi koordinatorji 
praktičnih usposabljanj usmerjala in vodila praktična usposabljanja na UM PEF. 
 
SKLEP ŠT. 24: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani z delovno verzijo Navodil o izvajanju 
praktičnega usposabljanja na Univerzi v Mariboru in nanje nima pripomb. 
 
 
 
AD 5: Vloge študentov. 
 
 

a) Prošnja za pridobitev posebenega statusa študenta. 
 

Komisija je prejela dvanajst vlog za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 
2021/2022. Soglasno se sprejmejo: 

 
SKLEP ŠT. 25: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022  naslednjim 
rednim študentom: (61297443), (61292673), (1002538874), (61292301), (61315446). 
 
SKLEP ŠT. 26: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022  naslednjim 
izrednim študentom: (61308235), (61305524), (61311114). 
 
SKLEP ŠT. 27: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta 
– študenta funkcionarja v študijskem letu 2021/2022  naslednjemu rednemu študentu: (61301621). 
 
SKLEP ŠT. 28: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
študenta vrhunskega športnika v študijskem letu 2021/2022  naslednji redni študentki: (61307696), 
(61311536), (61280544). 
 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61307560) in skladno s Pravilnikom o študijskem procesu 
študentov invalidov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju pravilnik) ugotovila, da naveden razlog in 
priložena dokazila  ustrezajo upravičenosti do posebnega statusa študenta. 

 
SKLEP ŠT. 29: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  
- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki 
(61307560). 
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Komisija je prejela vlogo študentke (1002541271) in skladno s Pravilnikom o študijskem procesu 
študentov invalidov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju pravilnik) ugotovila, da naveden razlog in 
priložena dokazila  ustrezajo upravičenosti do posebnega statusa študenta. 

 
SKLEP ŠT. 30: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  
- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki 
(1002541271). 
 
 
 

b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela 24 vlog za priznanje študijskih obveznosti. Soglasno se sprejmejo:  
 
SKLEP ŠT. 31:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310744) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah: 

- Praktično usposabljanje, v obsegu 15 ECTS. 
- Multikulturnost in marginalizirane skupine, v obsegu 2 ECTS. Študentka še mora opraviti 

študijske obveznosti v dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 1 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 32:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001794362) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 33:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310809) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 34:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310535) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 35:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61308590) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 10 ECTS. Študentka še mora opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilko 
učne enote v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 36:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (1002281202) študijskih obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah Samopodoba 
učencev, Teorija vzgoje in Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji NE PRIZNA. 
 
SKLEP ŠT. 37:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna   (61315657) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah: 

− Svetovanje in timsko delo,  v obsegu 5 ECTS in 
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− Teorija vzgoje, v obsegu 5 ECTS. 
Učna enota Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne prizna. 
 
SKLEP ŠT. 38:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61315714) študijskih obveznosti na študijskem 
programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah Samopodoba učencev, Teorija 
vzgoje in Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji NE PRIZNA. 
 
SKLEP ŠT. 39:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001988043) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje, v 
obsegu 5 ECTS. 
Učna enota Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne prizna. 
 
SKLEP ŠT. 40:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61311765) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah: 

− Svetovanje in timsko delo,  v obsegu 5 ECTS in 

− Teorija vzgoje, v obsegu 5 ECTS. 
Učna enota Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne prizna. 
 
SKLEP ŠT. 41:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61315613) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah: 

− Svetovanje in timsko delo,  v obsegu 5 ECTS in 

− Teorija vzgoje, v obsegu 5 ECTS. 
Učna enota Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne prizna. 
 
SKLEP ŠT. 42:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61311879) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje  v 
obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 43:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61315390) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Teorija vzgoje, v 
obsegu 5 ECTS. 
Učna enota Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne prizna. 
 
SKLEP ŠT. 44:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310722) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 45:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61315804) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Kvantitativno in 
kvalitativno raziskovanje v inkluziji v obsegu 5 ECTS. 
 
 
 



9 / 15 

SKLEP ŠT. 46:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001988043) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Svetovanje in timsko 
delo, v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 47:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61313314) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje pri učnih enotah: 

• Športna masaža, v obsegu 6 ECTS. 

• Funkcionalna anatomija, v obsegu 6 ECTS. 

• Fiziologija športa, v obsegu 6 ECTS. 

• Osnove gibanja, v obsegu 6 ECTS. 

• Biomehanika, v obsegu 6 ECTS. 

• Zgodovina športa, v obsegu 6 ECTS. 

• Didaktično-pedagoške osnove športa, v obsegu 6 ECTS. 

• Medicina športa in športne poškodbe, v obsegu 6 ECTS. 

• Košarka I, v obsegu 12 ECTS. 

• Angleščina za športne trenerje v obsegu 3 ECTS. Študent še mora opraviti študijske obveznosti 
v dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 3 ECTS. 

• Psihologija športa v obsegu 3 ECTS. Študent še mora opraviti študijske obveznosti v dogovoru 
z nosilko učne enote v obsegu 3 ECTS. 

• Razvojna psihologija v obsegu 3 ECTS. Študent še mora opraviti študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 3 ECTS. 
 

SKLEP ŠT. 48:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61311215) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja pri učni enoti Motorični praktikum, v obsegu 3 
ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 49:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002538874) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Glasbena pedagogika pri učnih enotah: 

− Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe,  v obsegu 3 ECTS,  

− Etnomuzikologija, v obsegu 4 ECTS in 

− Multukulturna glasbena pedagogika, v obsegu 2 ECTS. Študentka še mora opraviti študijske 
obveznosti v dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 1 ECTS. 

 
SKLEP ŠT. 50:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002183464) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Glasbena pedagogika pri učnih enotah Izbrana poglavja iz zgodovine 
glasbe,  v obsegu 3 ECTS in Etnomuzikologija, v obsegu 4 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 51:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002534003) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Glasbena pedagogika pri učnih enotah: 

− Izbrana poglavja iz zgodovine glasbe,  v obsegu 3 ECTS,  

− Etnomuzikologija, v obsegu 4 ECTS, 

− Pedagoška praksa, v obsegu 7 ECTS,  

− Metodologija pedagoškega raziskovanja, v obsegu 6 ECTS. 

− Multukulturna glasbena pedagogika, v obsegu 2 ECTS. Študentka še mora opraviti študijske 
obveznosti v dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 1 ECTS. 
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SKLEP ŠT. 52:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61297261) študijskih obveznosti na študijskem 
programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah Samopodoba učencev v 
inkluziji, Teorija vzgoje, Inkuzivna šola in Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji NE 
PRIZNA. 
 
SKLEP ŠT. 53:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (1002366046) študijskih obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah Inkluzivna šola, 
Teorija vzgoje in Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji NE PRIZNA. 
 
SKLEP ŠT. 54:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61311754) študijskih obveznosti na študijskem 
programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učnih enotah Samopodoba učencev v 
inkluziji, Teorija vzgoje, Inkuzivna šola in Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji NE 
PRIZNA. 
 
 
 

c) Vloga za spremembo načina opravljanja obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum - 
smučanje. 

 
 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je prejela vlogo za spremembo načina opravljanja 
obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum – smučanje študentke (61296488). Komisija je vlogo 
posredovala nosilcu učne enote, ki se s spremembo načina opravljanja obveznosti soglaša.  
 
SKLEP ŠT. 55: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študnetki (61296488) spremembo načina 
opravljanja obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum – smučanje. Glede spremenjene izvedbe se 
mora študentka, v času govorilnih ur, obrniti na nosilca učne enote. 
 
 
 

d) Prošnja za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela. 
 
Komisija je prejela vlogo študentke (61283093) za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela. 

 
Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je študentka 14. 4. 2020 prijavila temo 
zaključnega dela. Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela je bil  do konca študijskega leta 
zadnjega letnika, tj. do 30. 9. 2020.  
 
Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in  
druge stopnje Univerze v Mariboru v 6. odstavku 7. člena določa: 
»Študent  lahko  pred  potekom  roka  za  izdelavo  zaključnega  dela,  določenega  s  sklepom  o 
zaključnem  delu,  v  pristojni  referat  vloži  vlogo  za  podaljšanje  roka  veljavnosti  teme.  O  
vlogi skladno  s  tretjim  odstavkom  7.  člena  tega  pravilnika  odločata  dekan  ali  pristojni  
prodekan,  ki lahko  na  osnovi  utemeljenih  razlogov,  ki  so  razvidni  iz  vloge  študenta,  in  na  
podlagi  presoje aktualnosti teme podaljšata veljavnost teme za največ eno leto. Podaljšani rok 
veljavnosti teme se  navede  v  sklepu  o  podaljšanju  veljavnosti  teme.  Po  preteku  podaljšanega  
roka  se  lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za čas 
do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna.« 
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Študentki je bila tema zaključnega dela podaljšana, in sicer za obdobje enega leta, tj. do 30. 9. 
2021. Ugotovljeno je bilo, da zaključno delo ni v zaključni fazi. 

 
SKLEP ŠT. 56: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61283093) ne odobri podaljšanja teme 
zaključnega dela, saj je bila tema študentki, v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora 
zaključnega dela na študijskih programih prve in druge  stopnje Univerze v Mariboru, že podaljšana, 
prav tako pa izdelava zaključnega dela ni v zaključni fazi. 
 
 
 
Komisija je prejela vlogo študentke (61295432) za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela. 

 
Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je študentka 31. 3. 2021 prijavila temo 
zaključnega dela. Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela je bil do konca študijskega leta 
zadnjega letnika, tj. do 30. 9. 2021. Ugotovljeno je bilo, da veljavnost teme še ni bila podaljšana. 
 

 
SKLEP ŠT. 57: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61295432) odobri podaljšanje teme 
zaključnega dela, saj je bila vloga za podaljšanje roka veljavnosti posredovana pravočasno, prav tako 
pa tema študentki, v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na 
študijskih programih prve in druge  stopnje Univerze v Mariboru, še ni bila podaljšana. 
 
 

e) Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi. 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(61270103) in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja, 
izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventa v študijskem letu 2017/2018. 
Neopravljene ima učne enote Didaktika gibalno športne vzgoje (P250), Didaktika glasbene 
vzgoje (P300), Elementarni likovno-pedagoški praktikum (P037), Praktično usposabljanje III 
(P028), Praktično usposabljanje IV (P039), Didaktika tehnične vzgoje (P480), Diplomsko delo 
(P086), Instrumentalna igra – Orffova glasbila (P080) in Praktično usposabljanje VIII (P055). Pri 
presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 
Študentka lahko v študijskem letu 2021/2022 opravlja obveznosti kot oseba brez statusa. Oseba brez 
statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega 
študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s postavkami 
tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za 
pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora opraviti, 
zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 58: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61270103) v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa. Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
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Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(1002045410),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, redno. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventski staž v študijskem letu 
2014/2015. Neopravljene ima učne enote Didaktika glasbene vzgoje (P300) in Diplomsko delo 
(P086). Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 
Študentka lahko v študijskem v študijskem letu 2021/2022 opravlja obveznosti kot oseba brez statusa. 
Oseba brez statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz 
javnoveljavnega študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s 
postavkami tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, 
potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora 
opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 59: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002045410)  v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa. Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredoval  vlogo za nadaljevanje študija 
(61277429),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk. 
Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventa v študijskem letu 2016/2017. Pri presoji vloge 
se je upošteval 122. člen Statuta UM. 
 

Študentka lahko v študijskem letu 2021/2022 opravlja obveznosti kot oseba brez statusa. Oseba brez 
statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz javnoveljavnega 
študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s postavkami 
tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za 
pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora opraviti, 
zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 60: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61277429) v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa. Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 

 
Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(100239707)  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2018/2019. 
Neopravljene ima učne enote Mladinska književnost (P013), Motorika otroka (P010), Praktično 
usposabljanje II (P015), Teorija vzgoje (P004), Didaktika gibalno športne vzgoje (P250), Didaktika 
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glasbene vzgoje (P300), Didaktika plesne vzgoje (220P), Didaktika uvajanja v družbeno okolje 
(P160), Elementarni likovno-pedagoški praktikum (P037),  Praktičn usposabljanje III (P028), 
Praktično usposabljanje IV (P038), Praktično usposabljanje V (P039) in Specialna pedagogika 
(P029). Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 
Študentka lahko v študijskem v študijskem letu 2021/2022 opravlja obveznosti kot oseba brez statusa. 
Oseba brez statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz 
javnoveljavnega študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s 
postavkami tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, 
potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora 
opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 61: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (100239707)  v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa. Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 
 

f) Prošja za prijavo enega zaključnega dela dveh študentov. 
 
 
Komisija je prejela  eno vlogo za prijavo enega zaključnega dela dveh študentk,  (61294024) in 
(61294039). 
 
V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na 
študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) 
lahko s soglasjem pristojne komisije zaključno delo skupaj pripravita tudi dva ali več študentov, pri čemer 
mora biti tako iz prijave teme vsakega posameznega študenta kot tudi iz zaključnega dela razvidno, da 
gre za skupno delo, viden pa mora biti tudi prispevek in obseg dela vsakega posameznega člana skupine. 
 
SKLEP ŠT. 62:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri pripravo zaključnega dela (61294024) in 
(61294039), vendar mora biti tako iz prijave teme vsakega posameznega študenta kot tudi iz 
zaključnega dela razvidno, da gre za skupno delo, viden pa mora biti tudi prispevek in obseg dela 
vsakega posameznega člana skupine. 
 
 

g) Prošnja za vpis. 
 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je 21. 10. 2021 prejela prošnjo (V.K.), ki se želi vpisati na 
študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja. 
 
Ker vpisi v študijske programe potekajo preko portala eVŠ in so vpisni roki že potekli, prav tako pa imamo 
zapolnjena vsa mesta na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja, se vloga kandidatke zavrže. 
 
SKLEP ŠT. 63:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  zavrže vlogo (V.K.) za vpis na študijski program 1. stopnje 
Predšolska vzgoja, saj vloga ni bila oddana na ustrezen način, t.j. preko portala eVŠ. 
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AD 6: Vloge oddelkov in profesorjev. 
 

a) Sprememba študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, predstavi posredovano gradivo 
z Oddelka za glasbo ter pozdravi dekanico UM PEF, red. prof. dr. Mileno Ivanuš Grmek, ki bo podala 
kratko poročilo v vzvezi z obravnavano zadevo. 
 
Oddelek za glasbo je podal predlog za zmanjšanje števila kontaktnih ur na študijskem programu 1. stonje 
Glasbena pedagogika, in sicer v okviru vaj pri glasbeno-didaktičnih predmetih (Didaktika glasbe s prakso 
na osnovni šoli, Didaktika glase s prakso na srednji šoli in Didaktika gasbe s prakso na glasbeni šoli), 
katerih nosilka je doc. dr. Jerneja Žnidaršič. Ob zmanjšanem številu vaj, bi se povečalo število ur 
samostojnega dela študentov, tako da število ECTS točk ostaja nespremenjeno.  
 
Didaktika glasbe s prakso na OŠ (8ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 15S 58V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.   43V   90 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na SŠ (6ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 28V 2N 60PU 60 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  15V   73 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na GŠ (7ECTS) 

Obseg ur v predmetniku 30P 43V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  28V   90 SDŠ 

 
 
Dekanica, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, pove, da je v zvezi z obravnavano zadevo govorila s 
predstojnikom Oddelka za glasbo, red. prof. mag. Tomažem Svetetom, ter s nosilko učnih enot, doc. dr. 
Jernejo Žnidaršič. Doda, da je na podlagi rezultatov ankete krčenje kontaktnih ur smiselno, saj v anketi 
študenti navajajo, da je preveč kontaktnih ur, da se vsebine ponavljajo. Ob tem poudari, da vse ure vaj, 
pri katerih je predlagano krčenje ur, izvajajo zunanje izvajalke ter da sprememba nikakor ne vpliva na 
obvezo nosilke učnih enot. Dekanica, red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, še doda, da učnih načrtov 
omenjenih didaktik ni pripravljala doc. dr. Jerneja Žnidežšič, temveč predhodna nosilka učnih enot. Ker 
se omenjene pripombe študentov ponavljajo, je potrebno o zadevi razmisliti in jo smiselno urediti.  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, pove, da se je o tej temi veliko 
pogovarjala z nosilko učnih enot, doc. dr. Jernejo Žnidaršič, ter da sta prišli do uravnoteženega predloga, 
ki je bil posredovan članom Komisije. 
 
Doc. dr. Jerneja Žnidaršič pove, da je primerjava s študijskim programom Likovna pedagogika nemogoča, 
saj imata oba programa svoje specifike in različna pristopa. Doda še, da ima študijski program na 
študijskem programu Glasbena pedagogika Univerze v Ljubljani primerljivo število kontaktnih ur.  Pove, 
da se z zunanjimi sodelavkami redno srečuje na sestankih ter da so vse ure realizirane. Doc. dr. Jerneja 
Žnidaršič ob tem še doda, da gre za ključne predmete študijskega programa (glede na naziv, ki ga študent 
po zaključku študija pridobi) ter da se po njenem mnenju z zmanjševanjem kontaktnih ur dela škoda 
učnim enotam, saj ni mogoče vključevati nekaterih dodatnih vsebin, kot so Orffova glasbila, vendar je 
izvedba tudi s spremenjenim številom ur izvedljiva. 
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Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, pove, da je potrebno nekaj 
ukrepati že z vidika NAKVISA, ki bo ob naslednjem obisku na ponavljajoče se zadeve zagotovo opozoril. 
Opozori, da predlagane sklepa ni potrebno potrditi, vendar moramo v tem primeru pripraviti ustrezno 
utemeljitev, kaj bomo storili, da do takšnih in podobnih mnenj študentov več ne bi prihajalo. Doda še, 
da takšnih mnenj oz. opozoril študentov ni pri vseh učnih enotah študijskega programa Glasbena 
pedagogika. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, odpre razpravo. 
 
Red. prof. Anka Krašna Kocijan, spec., pove, da se običajno postavi na stran študentov ter da se po njenih 
izkušnjah ti ne pritožujejo oz. izražajo svojih mnenj pogosto in neupravičeno. Z njo se strinja tudi red. 
prof. dr. Mihaela Brumen. 
 
Po krajši razpravi sledi glasovanje, iz katerega se izloči doc. dr. Jerneja Žnidaršič. Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 63:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembi študijskega 
programa 1. stopnje Glasbena pedagogika in sicer zmanjšanje kontaktnih ur ter povečanje ur 
samostojnega dela študentov, pri učnih enotah: Didaktika glasbe s prakso na osnovni šoli, Didaktika 
glase s prakso na srednji šoli in Didaktika gasbe s prakso na glasbeni šoli: 
 
Didaktika glasbe s prakso na OŠ (8ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 15S 58V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.   43V   90 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na SŠ (6ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 28V 2N 60PU 60 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  15V   73 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na GŠ (7ECTS) 

Obseg ur v predmetniku 30P 43V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  28V   90 SDŠ 

 
 
 
AD 7: Razno. 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13:45.  
 
Maribor, 23. 11. 2021 
 
 
Zapisala:         Predsednica komisije: 
  
                                                    
Jasmina Škundrić,                                                                                izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
pomočnica tajnika UM PEF          prodekanica za izobraževalno dejavnost UM PEF 
 


