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Celje, 5.4. 2018 

 

SKLEPI 
4.  redne  seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  4.4.2018 
 

 
 

 
 

Ad2) Izbira modulov za študijsko leto 2018/2019;  

 
 
 
 

SKLEP 3: 
KŠZ predlaga Senatu FL UM, da določi postopek izvedbe ter termin izbire modulov na 1. in 2. stopnji 
študija v študijskem letu 2018/2019, kot sledi v nadaljevanju: 

- Študente  2. letnika 1. 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.   
- 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 na VS študijskem programu lahko prijavi največ 
22 vpisanih študentov 2. letnika visokošolskega študijskega programa,  v vsak modul na UN 
študijskem programu lahko prijavi največ 14 vpisanih študentov 2. letnika univerzitetnega 
študijskega programa ter v vsak modul na MAG študijskem programu lahko prijavi največ 7 vpisanih 
študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa. 
-             Termin e-izbire modulov bo potekal od 7.5. 2018 s pričetkom ob 8.00 uri do 11.5.2018 do 
24.00 ure. 

 

SKLEP 4: 
Komisije za študijske zadeve potrdi, da se Vojaški modul na visokošolskem, univerzitetnem in 
magistrskem študijskem programu v študijskem letu 2018/2019 na bo izvajal. Senatu FL UM 
predlagamo potrditev. 
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SKLEP 5:  
Izvajalce predmetov v modulih se pozove, da pripravijo kratek opis predmetov izbirnih modulov do 
20. aprila 2018, katerih vsebine se bodo za študente objavile v spletni učilnici.  Predstavitve modulov 
se študentom opravijo v tednu med 23. in 26. 4.2018. 

 

Ad 3) Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019; 

 

 

SKLEP 6: 

Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov visokošolskega 
strokovnega študijskega programa (razen vojaškega modula). Maksimalno število študentov pri 
posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo 
izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko 
izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru. 

 

 

SKLEP 7: 
Študentom 1. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov 
univerzitetnega študijskega programa (razen vojaškega modula). Maksimalno število študentov pri 
posameznem predmetu je lahko največ 15. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo 
izbrani študenti, ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko 
izbirajo študenti 2. ali 3. letnika študija na 1. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru. 

 

SKLEP 8: 
Študentom 2. stopnje drugih članic UM se dajo na izbiro učne enote izbirnih modulov magistrskega 
študijskega programa (razen vojaškega modula). Maksimalno število študentov pri posameznem 
predmetu je lahko največ 10. V primeru da bo prijav več kot razpisanih mest, bodo izbrani študenti, 
ki bodo imeli višjo povprečno oceno zadnjega vpisanega letnika. Predmete lahko izbirajo študenti 1. 
ali 2. letnika študija na 2. stopnji na drugih članicah Univerze v Mariboru. 

 

 

 

 

Ad 5) 6. mednarodna Poletna šola Fakultete za logistiko; 

 

 

SKLEP 9:  
Komisija za študijske zadeve FL UM se seznani s programom 6. mednarodne Poletne »Smart cities 
and communities: Mobility, Transport and Logistics «, ga potrdi ter predlaga Senatu FL UM potrditev. 

 

 

SKLEP 10 : 

http://www.fpz.unizg.hr/zirp-lst/
http://www.fpz.unizg.hr/zirp-lst/
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Glede na obsežnost programa 6. mednarodne Poletne šole »Smart cities and communities: Mobility, 
Transport and Logistics « in njegovo vsebino  KŠZ  FL UM predlaga, da se kandidatom poletne šole za 
aktivno delovanje v okviru predavanj, vaj in e-vaj na podlagi izkazanih del prizna 4 ECTS. 

 

http://www.fpz.unizg.hr/zirp-lst/
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