UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Številka:
Datum: 30. 5. 2018
ZAPISNIK 9. REDNE SEJE SENATA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM

Seja Senata FVV je bila 30. maja 2018 ob 13.30 v senatni sobi FVV.
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Maja Modic, prof. dr.
Bojan Tičar, Nika Gaberšek, Matic Štrukelj.
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, doc. dr. Danijela Frangež, prof. dr. Gorazd Meško.
Ostali prisotni: doc. dr. Simon Vrhovec, 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 seje in korespondenčnih sej Senata FVV
2. Doktorski študij:
a) obravnava poročila komisije o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidata
Sama Tomažiča
b) obravnava vloge kandidatke Jasne Fedran za podaljšanje roka predložitve doktorske
disertacije
3. Sprememba Navodil za izdelavo zaključnih del na FVV UM
4. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za študijske zadeve FVV z vrst študentov
5. Habilitacije: volitve v naziv (Jereb)
6. Poročilo z zadnje seje Senata UM
7. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 1
Pregled zapisnika z zadnje redne seje in korespondenčnih sej Senata FVV
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika z zadnje redne seje
Senata FVV z dne 24. 4. 2018 in korespondenčnih sej z dne 25. 4. 2018, 9. 5. 2018 in 21. 5. 2018. Na
zapisnike ni bilo podane nobene pripombe. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 1:
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika z zadnje redne seje Senata FVV z dne 24. 4. 2018 in
korespondenčnih sej z dne 25. 4. 2018, 9. 5. 2018 in 21. 5. 2018.
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AD 2
Doktorski študij:
a) obravnava poročila komisije o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije kandidata
Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost FVV je obravnavala poročilo komisije za oceno primernosti
prijavljene teme doktorske disertacije kandidata ______z naslovom »Model odziva na kibernetske napade
v jedrskih objektih«. Komisija je poročilo potrdila in predlagala Senatu FVV obravnavo poročila. O poročilu
je glasovalo 5 članov Senata FVV od skupno prisotnih 6 članov. En član Senata je tudi član komisije in se je
zato glasovanja vzdržal (dr. Bernik). Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 2:
Senat Fakultete za varnostne vede UM soglasno sprejema predloženo poročilo komisije v sestavi doc. dr.
Blaž Markelj (UM FVV), predsednik, izr. prof. dr. Igor Bernik (UM FVV), mentor, in doc. dr. Tomaž Hovelja (UL
FRI), član, o primernosti prijavljene teme doktorske disertacije študenta doktorskega programa
Varstvoslovje_______. Naslov teme je »Model odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih«.
b) obravnava vloge kandidatke ____za podaljšanje roka predložitve doktorske disertacije
_____je v skladu z 2. odstavkom 20. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske
disertacije na UM dne 9. 4. 2018 podala vlogo za podaljšanje roka za predložitev doktorske
disertacije. Rok za predložitev je dne 6. 7. 2019. Komisija za znanstveno raziskovalno delo FVV Senatu
FVV predlaga podaljšanje roka za predložitev doktorske disertacije __________za eno leto od poteka
roka, to je do 6. 7. 2020. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 3:
Senat FVV potrjuje podaljšanje roka predložitve doktorske disertacije _______za eno leto od poteka,
to je do 6. 7. 2020.
AD 3
Sprememba Navodil za izdelavo zaključnih del na FVV UM
Univerza v Mariboru je podpisala dogovor za avtomatsko prevzemanje doktoratov iz Digitalne
knjižnice Univerze v Mariboru za vnos v svetovno zbirko doktorskih nalog Proquest Dissertations &
Theses Global. Za prevzemanje bo skrbela Univerzitetna knjižnica Maribor, zato študentom ni več
potrebno samim oddajati doktorskih nalog v to bazo. Zaradi nastale spremembe je predlagana
sprememba Navodil za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje
FVV UM v delu, ki govori o oddaji doktorskih nalog v bazo Proquest Dissertations & Theses Global.
Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 4:
Senat FVV sprejema spremembo Navodil za izdelavo zaključnega dela na študijskih programih prve,
druge in tretje stopnje FVV UM.
AD 4
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za študijske zadeve FVV z vrst študentov
Članica Komisije za študijske zadeve FVV iz vrste študentov Sara Kandolf je podala odstopno izjavo.
Študentski svet FVV je imenoval nadomestnega člana Matica Štruklja. Soglasno je bil sprejet sklep:
SKLEP 5:
Senat FVV se seznanja s sklepom Študentskega sveta FVV, s katerim je bil študent Matic Štrukelj
imenovan za nadomestnega člana Komisije za študijske zadeve FVV.

AD 5
Habilitacije: volitve v naziv
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__________je podala popolno vlogo za izvolitev v raziskovalni naziv asistentka. V skladu s 7. členom
Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru je Komisija za znanstvenoraziskovalno delo preučila ustreznost kandidatke. KZRD FVV je po pregledu vloge ugotovila, da
kandidatka izpolnjuje pogoje in predlaga Senatu FVV, da izvede volitve v raziskovalni naziv.
Glasovanje je bilo tajno, izvedla ga je komisija v sestavi prof. dr. Bojan Tičar, doc. dr. Maja Modic in
Matic Štrukelj. Pisno poročilo o volitvah je priloga zapisnika. Na podlagi volitev je bil sprejet naslednji
sklep (glasovanje: 6 članov za):
SKLEP 6:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev je __________prvič izvoljena v raziskovalni naziv
asistentka za dobo treh let.
AD 6
Poročilo z zadnje seje Senata UM
Na zadnji redni seji Senata UM ni bilo obravnavane nobene zadeve glede FVV (razen skupno poročilo
o samoevalvaciji članic UM), na izredni seji pa je bil obravnavan rebalans proračuna UM. Po razdelitvi
drugega dela sredstev razvojnega sklada bo potrebno pripraviti še en rebalans proračuna.
AD 7
Razno
Prodekan za izobraževalno dejavnost izr. prof. dr. Igor Bernik je povedal, da je v pripravi pedagoška
obveza za naslednje študijsko leto. Dogovorjeno je bilo, da se s pripravo obveze še počaka, da bodo
znani rezultati državnozborskih volitev zaradi možnosti, da se na FVV vrne redni profesor, ki je sedaj
poslanec DZ. Zbirajo se tudi predlogi sprememb učnih načrtov.
Dekan je povedal, da bodo na naslednji seji Senata FVV obravnavani predlogi podelitve priznanj in
nagrad FVV.
Dekan je povedal, da je bila dogovorjena sprememba pri izvajanju tehničnih pregledov doktorskih
nalog. Dogovorjeno je bilo, da strokovna delavka opravi tri preglede, po tretjem pregledu pa poročilo
o pregledu pošlje kandidatu, mentorju, vodji doktorskega študija in dekanu. Po prejemu poročila
mentor presodi, ali je disertacija primerna za zagovor, ali pa je potrebno v njej še kaj popraviti.

Seja je bila zaključena ob 14.15.

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