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IZPIS SKLEPOV  

18. redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   25.1.2016 

 
 
 

1. Nadaljevanje študija po prekinitvi 
 
Prodekanica je člane komisije seznanila, da smo prejeli prošnje študentov , ki jim je potekel status in niso 
opravili predpisanih študijskih obveznosti in želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti. 
V skladu s sklepi komisije se jim določijo obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij. 
 

 
 
SKLEP 3 : 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 1. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20027575 VS - Osnove matematičnih metod 1 (8 ECTS) 
- Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) 
- Osnove logistike (3 ECTS) 
- Osnove računalništva in informatike v logistiki (7 ECTS) 
- Osnove logističnih tehnik in tehnologij (8 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 1 (6 ECTS) 
- Oskrbovalne verige (7 ECTS) 

2. 20027474 UN - Matematične metode 1 (8 ECTS) 
- Ekonomika v logistiki (8 ECTS) 
- Angleški jezik v logistiki 1 UN (6 ECTS) 

 

SKLEP 4: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 2. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20032759 UN - Angleški jezik v logistiki 2 UN (6 ECTS) 
- Geografski informacijski sistemi (6 ECTS) 
- Matematične metode 2(8 ECTS) 
- Upravljanje s človeškimi viri (6 ECTS) 
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Za 1. letnik: 

- Angleški jezik v logistiki 1 (6 ECTS) 

2. 20030711 UN - Matematičnih metod 2 (8 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 

 

 

SKLEP 5: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20029665 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2(8 ECTS) 

2. 20013938 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Planiranje in vodenje logističnega sistema (6 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Geografski informacijski sistemi (6 ECTS) 
- Matematične metode 2(8 ECTS) 
- Napredno modeliranje v logistiki (6 ECTS) 
- Nemški jezik v logistiki 2 (6 ECTS)  

3. 20029830 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Osnove projektnega managementa v logistiki (6 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Transportne tehnike, tehnologija in infrastruktura (8 ECTS) 

4. 20010823 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

5. 20014199 UN - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Osnove ekonomske teorije (8 ECTS) 

 

SKLEP 6: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventu , s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20018151 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

2. 20003267 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Tarifni sistemi (6 ECTS) 

3. 20025311 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

 

 

2. Izdelava magistrskega dela v angleškem jeziku 

 
 

SKLEP 7:  
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KŠZ FL UM v skladu s 3. členom Pravilnika o izdelavi diplomskih del na vseh stopnjah študija v tujem 
jeziku na UM (št. 45/2008-41 AG) kandidatu (vpisna 21005961) odobri pripravo magistrskega dela v 
angleškem jeziku.   

 

3. Vpis v študijski program 2. stopnje iz drugih strokovnih področij 

 

SKLEP 8:  
KŠZ FL UM je obravnavala prošnjo kandidata I.č. za vpis v skladu z razpisnimi pogoji razpisa za vpis v 
podiplomski študijski program 2. stopnje Logistika sistemov Fakultete za logistiko.  
Ko bo razpis za podiplomski magistrski študijski program Logistika sistemov potrjen na organih 
Univerze v Mariboru se lahko kandidatu znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS in se vpiše v 2. 
letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov Fakultete za logistiko. Opraviti mora izpita 
pri predmetih: Optimizacija logističnih procesov (8 ECTS) IN  Mestna logistika in mobilistika (7 ECTS).   

 
 


