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Izpis sklepov  

27.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   9. 1.2017 

 
 
 
 

Ad 2) Prošnje študentov; 

 
 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2016/2017  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 2016/2017 

1. 20029683 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Matematične metode 2 (8 ECTS) 

2. 20027441 
VS 

- Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

                         
 
SKLEP 4: 
V študijskem letu 2016/2017  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventskem stažu, s tem da 
opravijo obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2016/2017 

1. 21003433 MAG - IRD II (9ECTS) 
- Magistrsko delo (9 ECTS) 
- Management programa in portfolia projektov (7 ECTS) 
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Priznavanje opravljenih izpitov 

 

SKLEP  5: 

(vpisna 20036836) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove logistike (3 ECTS) na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

SKLEP 6: 

 (vpisna 20036836) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove računalništva v logistiki ( 4 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

SKLEP 7: 

 (vpisna 20037475) se DELNO PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove matematičnih metod 1(8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  Študent mora 
opraviti še obveznosti iz poglavja funkcije ene spremenljivke in diferencialne enačbe.   

 

Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na 

Komisijo za pritožbe študentov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 

katere odločitev je dokončna. 


