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Celje, 5. februar 2018 

Št. dokumenta: 8 /18/KK 

IZPIS SKLEPOV 
3.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  5.2.2018 
 

1. Prošnje študentov; 

 

 

Nadaljevanje študija po prekinitvi 

 
 
 
SKLEP 3: 
V študijskem letu 2017/2018  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 2017/2018 

1. 20034054 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

 
SKLEP 4: 
V študijskem letu 2017/2018  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 2017/2018 

1. 21006773 MAG - Magistrsko delo (20 ECTS) 
- Modeliranje dinamičnih procesov v logistiki (5 ECTS) 
- Principi skladiščenja in embaliranja (5 ECTS) 
- Računalniško podprti logistični informacijski sistemi (5 

ECTS) 
- Raziskovalno delo (10 ECTS) 

 
Priznanje izpitov 

 
SKLEP 5: 

 (vpisna 20038658) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove ekonomike v logistiki ( 8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  
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SKLEP 6: 

 (vpisna 20038669) se V CELOTI PRIZNAJO obveznosti pri predmetu Osnove ekonomike v logistiki (8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

 
Izdelava magistrskega dela v angleškem jeziku 

 
 
Na podlagi Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM št. A5/2008-
41AG lahko študent pripravi nalogo v tujem jeziku v naslednjih primerih: 
 
3. člen 
a. če študent študira na študijskih programih tujih jezikov,  
b. če je bil v okviru mednarodnih sporazumov UM na študiju v tujini najmanj šest (6) mesecev oz. 
najmanj en semester,  
c. če so mentorji ali somentorji pri nalogi profesorji iz tujine,  
d. če je tujec in študira na UM,  
e. v drugih utemeljenih primerih, o katerih odloča pristojna komisija članice.  
(2) O vlogi študenta za izdelavo diplomskega dela v tujem jeziku odloča pristojna komisija članice. Kot 
tuj jezik se po tem pravilniku šteje tudi jezik diplomskega dela na študijskem programu tujega jezika. 
Študentu na študijskih programih tujih jezikov ni potrebno vložiti prošnje za izdelavo in zagovor dela 
v tujem jeziku.  
(izdelava dela v tujem jeziku)  
4. člen 
 Dela v tujem jeziku morajo biti izdelana tako, kot je običaj za stroko in ob upoštevanju pravilnikov, ki 
urejajo postopek priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem in podiplomskem študiju.  
(2) Delo, izdelano v tujem jeziku, mora vsebovati tudi:  

 naslov dela v tujem in slovenskem jeziku,  

 razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini obsegati vsaj 5 % obsega celotnega dela 
(od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama literature in virov ter prilog). 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko soglasno sprejme: 

SKLEP 7:  
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) študentu (vpisna 20034742) odobri pripravo diplomskega dela v 
angleškem jeziku.   

 

 
 


