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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
 
 
Številka: 034/2018-1772 
Datum: 26. 11. 2018 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SENATA  
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UM 

 
 
Seja Senata FVV je bila sklicana 26. novembra 2018 ob 14.00 v senatni sobi FVV. 
 
Prisotni člani Senata: izr. prof. dr. Andrej Sotlar, izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Danijela Frangež, prof. 
dr. Gorazd Meško, doc. dr. Maja Modic, prof. dr. Bojan Tičar, Isidora Vulić. 
Odsotni: izr. prof. dr. Igor Areh, Nika Gaberšek. 
Ostali prisotni: doc. dr. Aleš Bučar Ručman, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Simon Vrhovec, Tina 
Štrakl. 
 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je pri pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 7 članov Senata 
FVV. Seja je sklepčna. 
 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje redne Senata FVV 
2. Spremembe doktorskega programa za študijsko leto 2019/2020 
3. Razno 

 
 

Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.  
 
 

AD 1 
Pregled zapisnika zadnje redne seje Senata FVV 
Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar je na kratko podal pregled vsebine zapisnika zadnje redne seje Senata 
FVV z dne 25. 10. 2018. Na zapisnik ni bilo podane nobene pripombe. Soglasno je bil sprejet sklep:  
SKLEP 1:  
Senat FVV soglasno potrjuje vsebino zapisnika zadnje redne seje Senata FVV z dne 25. 10. 2018. 

 
AD 2 

Spremembe doktorskega programa za študijsko leto 2019/2020 
Na Komisijo za podiplomski študij UM, ki bo potekala v začetku decembra 2018, je potrebno poslati 
spremembe doktorskega programa za študijsko leto 2019/2020. Predlog sprememb doktorskega 
programa so člani Senata prejeli v gradivu za sejo. Soglasno so bili sprejeti sklepi: 
SKLEP 2: 
Senat FVV se strinja s predlagano celotno prenovo doktorskega študija Varstvoslovje, ki je skladen s 
pravili doktorske šole in sprejetimi usmeritvami. Doktorski študijski program se iz treh podaljša na štiri 
leta. Dodajo se predmeti s prenosljivimi znanji in dodatne izbirne predmete. 
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SKLEP 3:  
Senat FVV v celoti potrjuje prenovljeni PREDMETNIK doktorskega študija in potrebne predložene učne 
načrte za obvezne in izbirne predmete. 
 
SKLEP 4:  
Senat FVV sprejme izvedbo posameznega izbirnega predmeta in predmetov s prenosljivimi 
spretnostmi. Glede na število kandidatov na posameznem predmetu se predavanja izvedejo v obsegu: 
1 kandidat = 4 ure, 2 kandidata = 7 ur, 3+ kandidati = 10 ur. Pri prenosljivih znanjih se predavanja 
izvedejo v obsegu: 1 kandidat = 4 ure, 2+ kandidata = 5 ur. Zapisano število ur mora nosilec izvesti.  
 
SKLEP 5:  
Senat FVV potrjuje predlagane izbirne predmete (Izbirni predmet 1 - 4) in možnost, da lahko v nabor 
izbirnih predmetov po en predmet prispeva vsak visokošolski učitelj UNI. Vsakega januarja (pred 
razpisom za vpis za naslednje študijsko leto) se po kriterijih doktorske šole oceni, kdo izpolnjuje 
zapisane pogoje. Predmete, za katere posamezni nosilec nima izpolnjenih pogojev, se za naslednje 
študijsko leto zamrzne iz ponujenega nabora. Vsakdo, ki postane visokošolski učitelj UNI in izpolnjuje 
pogoje doktorske šole, lahko vsako leto do začetka novembra pripravi izbirni predmet, ki se ga v 
postopku sprememb uvrsti v nabor izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto. 
 

AD 3 
Razno 
Dekan je povedal, da bo do konca leta še ena seja Senata FVV. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.30. 
 
 
Zapisala: Tina Štrakl   
 
          izr. prof. dr. Andrej Sotlar 
            DEKAN 


