UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 30. 11. 2017

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 30. novembra 2017 ob 14.30 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, prof. dr. Gorazd Meško, doc.
dr. Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Nika Gaberšek.
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Danijela Frangež, Sara Kandolf.
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, Anja Lesar.
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 6 članov Senata
FVV. Seja je sklepčna.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika z zadnje redne in korespondenčne seje Senata FVV
2. Izobraževalna dejavnost:
a) načrt izobraževalne dejavnosti
b) sprememba izvajalca diferencialnega izpita
3. Predlog sprememb Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM
4. Predlog sprememb Pravilnika o sredstvih za individualno raziskovalno delo
5. Predlog sprememb kriterijev in meril FVV glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov
za pridobitev naziva doktor znanosti
6. Habilitacije: volitve v naziv (dr. Potparič)
7. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje
Senata FVV z dne 8. 11. 2017 in korespondenčne seje z dne 14. 11. 2017. Na zapisnik ni bilo podanih
pripomb. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 8. 11. 2017.
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AD 2
Izobraževalna dejavnost:
a) načrt izobraževalne dejavnosti
UM je pripravila predlog načrta izvajanja izobraževalne dejavnosti za obdobje 2018-2020. Vodstvo
fakultete je načrt pregledalo in se z vsebino strinja, ker vključuje vse dejavnosti, ki jih izvajamo ali jih
načrtujemo v naslednjih letih. Poslati je potrebno tudi vpisna mesta za študijski leti 2019/2020 in
2020/2012, predlog je, da le-ta ostanejo enaka vpisnim mestom za študijsko leto 2018/2019, sprejetim
na seji Senata FVV dne 8. 11. 2017, ko so bila zmanjšana vpisna mesta na izrednem študiju. Soglasno
je bil sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat FVV soglaša z Načrtom izvajanja študijske dejavnosti UM za obdobje 2018-2020 in potrjuje
predlog vpisnih mest za študijski leti 2019/2020 in 2020/2012, ki ostanejo enaka vpisnim mestom za
študijsko leto 2018/2019.

b) sprememba izvajalca diferencialnega izpita
Predstojnica Katedre za kriminalistiko doc. dr. Danijela Frangež je podala predlog za spremembo
nosilca diferencialnega izpita Kriminalistika in forenzične znanosti, ker trenutni izvajalec
diferencialnega izpita zasl. prof. dr. Darko Maver od študijskega leta 2017/2018 ne sodeluje več pri
izvedbi pedagoškega procesa na FVV. Nosilka predmeta je sicer prof. dr. Katja Drobnič, vendar ne želi
izvajati diferencialnih izpitov, zato je dr. Frangež predlagala, da izvedbo diferencialnega izpita
prevzame sama. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV se strinja, da nosilstvo diferencialnega Kriminalistika in forenzične znanosti prevzame doc.
dr. Danijela Frangež.
AD 3
Predlog sprememb Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih na FVV UM
Dekan je povedal, da so spremembe Pravilnika o notranjih raziskovalnih projektih in Pravilnika o
sredstvih za individualno raziskovalno delo predlagane, da bi se glede možnosti gostovanja v tujini
odpravilo neenako obravnavo pedagoških delavcev, ki imajo habilitacijske pogoje že izpolnjene in da
se omogoči sofinanciranje objav znanstvenih del v odprtem dostopu, kar je tudi skladno s strateškimi
cilji FVV, UM in države. Spremembe obeh pravilnikov je potrdila Komisija za raziskovalno dejavnost
FVV.
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Branko Lobnikar je povedal, da je v Pravilniku o
notranjih raziskovalnih projektih dodana možnost kritja stroškov udeležbe na znanstvenih sestankih in
predavanjih v tujini do največ 20 dni v triletnem raziskovalnem obdobju ter kritje stroškov objav
rezultatov NRP v revijah, s področij, ki jih razvijamo na FVV, z odprtim dostopom, ki jih indeksira SCI
Expanded, SCI, SSCI, v zgornji polovici revij označene 1A1 in 1A2 in Scopus označene z A’ ali A”.
Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 4:
Senat FVV sprejema spremenjen Pravilnik o notranjih raziskovalnih projektih FVV UM.
AD 4
Predlog sprememb Pravilnika o sredstvih za individualno raziskovalno delo na FVV
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Branko Lobnikar je povedal, da je v Pravilniku o
sredstvih za individualno raziskovalno delo na FVV dodana možnost kritja stroškov gostovanja na tujih
visokošolskih inštitucijah, inštitutih in primerljivih ustanovah ter kritje stroškov objav v revijah, s
področij, ki jih razvijamo na FVV, z odprtim dostopom, ki jih indeksira SCI Expanded, SCI, SSCI, v
zgornji polovici revij označene 1A1 in 1A2 in Scopus označene z A’ ali A”, ko gre za objavo rezultatov
raziskovalnih projektov, ki niso financirani iz zunanjih virov. Soglasno je bil sprejet sklep:
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SKLEP 5:
Senat FVV sprejema spremenjen Pravilnik o sredstvih za individualno raziskovalno delo na FVV.
AD 5
Predlog sprememb kriterijev in meril FVV glede zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za
pridobitev naziva doktor znanosti
Od strokovnih služb UM smo dobili poziv, da preverimo pogoje FVV za pridobitev naziva doktor
znanosti, ker naj bi bili zapisani dvoumno. KZRD predlaga Senatu FVV potrditev spremenjenih pogojev
za promocijo v naziv doktor znanosti. Novi pogoji bodo veljali do sprejema pravilnika UM o doktorski
šoli, ki bodo predvidoma določali strožje pogoje. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 6:
Senat FVV sprejema pogoje glede znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev naziva doktor
znanosti:
»Kandidat FVV izpolni pogoje za promocijo, če ima objavljen prispevek, v katerem so vsebovana
spoznanja iz njegove doktorske disertacije na enega izmed naslednjih načinov:
- prispevek v tujem jeziku v znanstveni reviji indeksirani v SSCI ali SCI s faktorjem vpliva >0,
- prispevek v tujem jeziku v znanstveni reviji/publikaciji indeksirani v Scopus ali v (SCI™ Expanded) in
Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH),
- poglavje v tujem jeziku v znanstveni monografiji, ki jo je izdala mednarodna založba s seznama ARRS.
Kot tuja jezika, ki omogočata dostopnost spoznanj iz doktorske disertacije svetovni javnosti, se
določita angleški in nemški jezik.«
AD 6
Habilitacije: volitve v naziv
Na osnovi podanega predhodnega soglasja Senata UM je bilo izvedeno glasovanje o izvolitvi v naziv,
in sicer za _______v naziv docent za predmetno področje »kriminologija«. Poročevalci so bili: doc. dr.
Danijela Frangež (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), prof. dr. Matjaž Jager (Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani) in prof. dr. Bojan Dobovšek (Univerza v Mariboru,
Fakulteta za varnostne vede). Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi doc. dr. Maja
Modic, izr. prof. dr. Igor Bernik in Sara Kandolf. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na
podlagi volitev je bil sprejet naslednji sklep (glasovanje: 6 članov za):
SKLEP 7:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je _______prvič izvoljen v naziv docent za predmetno
področje »kriminologija« za dobo petih let.
AD 7
Razno
Prodekan izr. prof. dr. Branko Lobnikar je predlagal, da se pod točko razno obravnava predlog
imenovanja komisije za oceno doktorske disertacije kandidata______, ki jo je predlagala Komisija za
znanstveno raziskovalno delo FVV. Naslov doktorske disertacije je »Comparison of self-legitimacy of
the prison staff and prisoner’s perceptions of prison staff legitimacy«. Soglasno je bil sprejet sklep
(izločen: prof. dr. Gorazd Meško):
SKLEP 8:
Senat Fakultete za varnostne vede UM imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije _______z
naslovom »Comparison of self-legitimacy of the prison staff and prisoner’s perceptions of prison staff
legitimacy« v sestavi: izr. prof. dr. Branko Lobnikar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede),
predsednik, prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede), mentor, prof.
dr. Charles B. Fields (Eastern Kentucky University), somentor in prof. dr. Dragan Petrovec (Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), član.

3

Seja je bila zaključena ob 14.55.

Zapisala: Anja Lesar
izr. prof. dr. Andrej Sotlar
DEKAN
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