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IZPIS SKLEPOV 

29.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 
dne   3.4.2017 

 
 
 
 

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. 20033536 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

 
 

Prošnja za opravljanje izpitov višjega letnika  

SKLEP  4: 

 (vpisna 20033435) se v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru dovoli 
opravljanje izpitov višjega letnika:  Osnove logistike sistema nacionalne varnosti in javne uprave  , Osnove 
obrambne in vojaške logistike, Osnove logistike sistema nacionalne varnosti in javne uprave  , Osnove prava in 
zavarovanja v logistiki, Metode in tehnike planiranja logističnih procesov.    

SKLEP 5: 

 (vpisna 20032805) se v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru dovoli 
opravljanje izpitov višjega letnika: Osnove projektnega managementa, Zelene tehnologije v logističnih procesih, 
Osnove prava in zavarovanja v logistiki, Metode in tehnike planiranja logističnih procesov in Poslovni 
informacijski sistemi v logistiki.   



2 / 3 

SKLEP 6: 

 (vpisna 20032805) glede opravljanja Praktičnega usposabljanja napotimo k nosilki predmeta, da proučita 
možnost in pogoje za opravljanje PU.     

 
SKLEP 7: 

20036009, se v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru dovoli 
opravljanje izpitov višjega letnika:  Angleški jezik v logistiki 2, Osnove matematičnih metod 2, Osnove 
prostorskega modeliranja, Ravnanje z zaposlenimi, Skladiščna tehnika in tehnologija, Transport v logističnem 
sistemu, Uporaba optimizacijskih metod v logistiki, Uporaba statističnih metod v logistiki in Upravljanje in 
vodenje zelene oskrbovalne verige.    

 
 
Prošnja za pristop k izpitu  Invencijsko-inovacijski management in kakovost v logističnih sistemih  

SKLEP 8: 

Komisije za študijske zadeve se strinja, da študentka 21006632 lahko pristopi k izpitu iz predmeta Invencisjko-
inovacijski management in kakovost v logističnih sistemih v skladu s predpisanimi pogoji za pristop k izpitu k 
predmetu.  

 

Prošnja za izdelavo zaključnega dela na magistrskem študiju v tujem jeziku  

Soglasno se sprejmejo naslednji sklepi: 

SKLEP 9: 

Študentu magistrskega študijskega programa Logistika sistemov FL, 21006346 se dovoli izdelava zaključnega 
magistrskega dela v hrvaškem jeziku v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem 
jeziku na Univerzi v Mariboru.  

 

SKLEP 10: 

Študentki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov FL, 21006355 se dovoli izdelava zaključnega 
magistrskega dela v hrvaškem jeziku v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem 
jeziku na Univerzi v Mariboru.    

 

SKLEP 11: 

Študentki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov FL, 21006425 se dovoli izdelava zaključnega 
magistrskega dela v hrvaškem jeziku v skladu s Pravilnikom o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem 
jeziku na Univerzi v Mariboru.      

 

Ad 3.)  Izbira modulov; 
 

Potrdijo se naslednji sklepi: 

SKLEP 12:  

KŠZ predlaga Senatu FL UM, da določi postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji študija, kot 
sledi v nadaljevanju: 

- Študente  2. letnika 1. stopnje in 1. letnika 2. stopnje študija se povabi k e-izbiri modulov (razen tistih, 
ki nameravajo v okviru izbirnosti opravljati obveznost/i na drugi članici UM).  

- E-izbira modulov je po zaključenem izbirnem roku dokončna. Naknadna zamenjava, razen v primeru 
mednarodne izmenjave, ni možna. 

- Po zaključenem postopku izbire se študente o tem obvesti.   
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- Študenti, ki e-izbire modulov ne bodo naredili in tudi ne bodo izbirali predmetov/modulov na drugih 
članicah UM (v okviru izbirnosti), jim jih bo določila KŠZ.  

-  Izbira modulov se omeji tako, da se v vsak modul lahko prijavi največ ena tretjina vpisanih študentov 2. 
letnika visokošolskega oz. univerzitetnega študijskega programa ter največ ena četrtina 1. letnika magistrskega 
študijskega programa. 

-             Termin e-izbire modulov bo potekal od 8.5. 2017 s pričetkom ob 8.00 uri do 12.5.2017 do 24.00 ure. 

 

 

SKLEP 14:  

Komisije za študijske zadeve potrdi, da se predmet Strokovno komuniciranje v nemško govorečem okolju  
(MAG) v študijskem letu 2017/2018 ne bo izvajal. Senatu FL UM predlagamo potrditev. 

 
 

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. 
 


