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Celje, 20. oktober 2014 

IZPIS SKLEPOV  

1. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki je bila v Celju, v 
sejni sobi Fakultete za logistiko, 

dne 7.10.2014  

 

 

 

 

 

 IZPITNI ROKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015; 

 

SKLEP 5: 

KŠZ predlaga Senatu FL UM, da se za redne študente določijo izpitni roki za posamezni predmet v času izpitnih 
obdobij, določenih s študijskim koledarjem tako, da sta vsaj dva razpisana v izpitnem obdobju po zaključku 
izvedbe učne enote in en izpitni rok v vsakem naslednjem izpitnem obdobju.  

 

SKLEP 6: 

KŠZ predlaga Senatu FL UM, da se izpitni roki za posamezni predmet razpišejo na lokaciji Celje in Krško na isti 
dan ob istem času.  

 

SPREMEMBA OBRAZCA 1 –PRIJAVA TEME DIPLOMSKEGA DELA; 

 

SKLEP 8:  

KŠZ predlaga spremembo v obr.-1, prijava teme za diplomsko delo na dodiplomskem študiju Fakultete za 
logistiko UM ter predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

Opravljanje izpitov kot drugi udeleženec -občan  

 

SKLEP 9 :  

KŠZ FL UM na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodil za 
opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence DOVOLI 
opravljanje izpitov  doktorskega študijskega programa Logistika sistemov S. K. kot drugemu udeležencu izobraževanja 
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na FL UM v študijskem letu 2014/2015. 

 

Vpis po 30.9. iz upravičenih razlogov  

 

SKLEP 10 :  

KŠZ FL UM na podlagi prošnje kandidatke U. H. (sprejeta v 2. prijavnem roku) zaradi upravičenih razlogov, dovoli  

vpis po 30. Septembru na magistrski študijski program Logistika sistemov Fakultete za logistiko, vendar najkasneje  

do 30 .oktobra 2014. 

  

SKLEP 11:  

KŠZ FL UM NE ODOBRI kandidatu D. K. vpis 1. Letnik magistrskega študijskega programa Logistika sistemov na 1. 
Stopnji Fakultete za logistiko UM po 30. Septembru.  

 

3.Zamenjava modula na podlagi upravičenih razlogov  

  

SKLEP 12:  

KŠZ FL UM ODOBRI na podlagi opravičenih razlogov študentu univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov 
Ž.L. menjava modulov, Gospodarskega v Tehniški modul.  

 

4. VPIS – 3. PRIJAVNI ROK 

 

SKLEP 13: 
D. T. se ODOBRI v študijskem letu 2014/2015 vpis v 2. Letnik izrednega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Gospodarska in tehniška logistika na 1. Stopnji Fakultete za logistiko s tem, da opravi manjkajoče 
obveznosti. 

 

SKLEP 14: 
D.S. se ODOBRI v študijskem letu 2014/2015 vpis v 2. Letnik rednega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Gospodarska in tehniška logistika na 1. Stopnji Fakultete za logistiko s tem, da opravi manjkajoče 
obveznosti. 

 

 

Referat za študentske zadeve FL UM 


