Številka:
Datum: 9. 1. 2018

ZAPIS 6. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FVV, 8. januar 2018
Zaradi časovne stiske je bila sklicana korespondenčna seja Senata FVV. Do določenega datuma 9. 1.
2018 do 13.00 je bilo pridobljenih 7 odgovorov od 9 članov Senata FVV.

Glasovalo se je o naslednjem:
1) predlog določitve zahtevane ravni znanja slovenskega jezika za tujce
2) soglasje k sklenitvi sporazuma o sodelovanju

Ad1)
Predlog določitve zahtevane ravni znanja slovenskega jezika za tujce
V skladu z Merili in pogoji za sprejem tujcev (državljanov držav, ki niso članice EU) FVV kot pogoj za vpis v
drugi letnik zahteva znanje slovenskega jezika srednje ravni. Po pozivu Univerze v Mariboru je potrebno
skladno s CEFR nomenklaturo (https://www.lingula.si/cefr/) sprejeti novo oznako. Predlagamo, da se kot
pogoj določi raven znanja slovenskega jezika najmanj stopnje A2. Opis A2 - vmesna raven;
 predstaviti znate svojo življenjsko zgodbo, svoje želje …
 napišete kratka obvestila in osebna pisma
 poznate strukture osnovnih preteklih, sedanjih in prihodnjih časov, uporabljate najpogostejše
nepravilne glagole
Rezultat po A2: znajdete se v vsakodnevnih situacijah na osnovni ravni.
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 1:
Skladno z Merili in pogoji za sprejem tujcev (državljanov držav, ki niso članice Evropske unije) in Slovencev
brez slovenskega državljanstva za študij na FVV, se pred vpisom v drugi letnik zahteva znanje slovenskega
jezika najmanj na ravni A2.
Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet
soglasno.
AD 2
Soglasje k sklenitvi sporazuma o sodelovanju
Z National University of Public Service na Madžarskem smo prejeli pobudo za sklenitev sporazuma o
sodelovanju. Gre za partnersko institucijo FVV, s katero imamo vzpostavljeno dobro sodelovanje,
izmenjave študentov in zaposlenih. To sodelovanje želimo sedaj nadgraditi s sklenitvijo sporazuma v
prilogi, ki bo podlaga za nadaljnje delo. Predlog sporazuma je v prilogi.
Na podlagi korespondenčnega glasovanja je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP 2:
Senat FVV se strinja s predlogom za sklenitev sporazuma o sodelovanju z National University of Public
Service na Madžarskem.

Za predlagani sklep je korespondenčno glasovalo 7 članov Senata FVV UM. Sklep je bil sprejet
soglasno.
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