Zapisnik 2. izredne seje Senata FT UM, 14.9.2021

Št.: 034/2021/32/110- JV

ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,
z dne 14.9.2021

Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 14.9.2021, ob 9.00 uri. Seja Senata FT UM je potekala preko
orodja MS Teams in se je pričela ob ___.
Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Maja
Turnšek, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, izr. prof. dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, pred.
dr. Biljana Božinovski, Laura Lupše, Tjaša Randl
Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Marko Koščak, doc. dr. Mojca Kompara Lukančič, Klara Liza Schultz
Ostali prisotni: Jožica Vučajnk
Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 2. izredne seje Senata FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih
7 članov Senata, potrdi sklepčnost ter predlaga sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Študijske zadeve,
2. izvolitev v naziv,
3. izdaja monografije pri UZ UM,
4. kadrovske zadeve – imenovanje članov komisij/vodij programov
5. Razno

Senat FT UM je soglasno potrdil dnevni red.
Dekan nadaljuje z vodenjem seje in da na glasovanje naslednje sklepe:
AD 1 – Študijske zadeve
Sklep 1:

Senat FT UM potrjuje tabelo obremenitev z izvajalci in kontaktnimi urami za študijsko
leto 2021/2022.
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Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 1, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 2:

Senat FT UM potrjuje ažurirane reference v učnih načrtih za VS, UN in MAG program.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 2, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3:

Senat FT UM potrjuje spremembe vpisnih pogojev na univerzitetni študijski program
Turizem: Sodelovanje in razvoj, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2022/23.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 3, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 4:

Senat FT UM potrjuje višanje ur tečaja slovenskega jezika za tuje študente na 90 ur.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 4, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5:
Senat FT UM potrjuje spremembo dikcije v razpisnem besedilu 1. stopnje glede
opravljanja tečaja slovenskega jezika:
»Znanje slovenskega jezika za tuje študente«
Študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ter študenti, ki jim slovenski jezik
ni materni jezik in so vpisani v redne študijske programe Fakultete za turizem UM, morajo pred vpisom
v 2. letnik študijskega programa izkazati udeležbo na tečaju slovenskega jezika v obsegu minimalno 90
ur z ustreznim potrdilom. Ustreznost opravljenega tečaja potrdi Komisija za študijske zadeve FT UM.
Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 5, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6:
Senat FT UM potrjuje spremembo dveh menjav izbirnih učnih enot na prošnjo
študentov 3. letnika VS programa (redni študij):

-

Gastronomijo in Velnes zamenjata učni enoti Igralniški turizem (VS30) in Retorika (VS37).

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 6, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Sklep 7:

Senat FT UM potrjuje, da zaradi racionalizacije stroškov izvedbe ekskurzij v študijskem
letu 2021/2022 asistenti vse terenske vaje na visokošolskem strokovnem programu
izvajajo samo v eni skupini za en študijski program enega letnika.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 7, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 8:

Senat FT UM potrjuje skupno izvedbo 10 ur terenskih vaj na VS programu pri Praktičnih
vidikih turistične geografije (VS-12) in UN programu pri Turistični geografiji (UN-10), v
študijskem letu 2021/22, zaradi epidemioloških razmer.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 8, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.

AD 2 – volitve v naziv
Dekan predstavi dve vlogi za izvolitev v naziv in sicer vlogo dr. Jerneje Šavrič v naziv asistent in mag.
Dejana Vrbana v naziv predavatelj. Oba sta oddala popolni vlogi na UM, zato dekan v naslednjih sklepih
dekan predlaga sestavo skupine poročevalcev:
Sklep 9:

Senat FT UM na podlagi 7. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje strokovno
komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za prvo izvolitev
kandidatke (_____________) v naziv »ASISTENTKA« za predmetno področje »turizem« v
naslednji sestavi:
- Dr. Boris Prevolšek - predsednik
- Dr. Maja Turnšek – članica,
- Dr. Milica Rančić Demir – članica,
- Dr. Mitja Gorenak – nadomestni član.
Veljavnost
izvolitve
(izvolitev do
datuma)

Področje/predmet
izvolitve

Ustanova izvolitve

Ustanova zaposlitve

Doc. dr. Boris
Prevolšek

4.5.2026

turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Izr. prof. dr. Maja
Turnšek

17.12.2024

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Doc. dr. Milica
Rančić Demir

22.10.2024

Turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Ime in priimek
(naziv izvolitve)

3

Zapisnik 2. izredne seje Senata FT UM, 14.9.2021

Izr. prof. dr. Mitja
Gorenak

19. 6. 2023

turizem

Fakulteta za
turizem UM

Fakulteta za turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 9, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet, 2 člana izločena.

Sklep 10:
Senat FT UM na podlagi 7. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru imenuje
strokovno komisijo za pripravo strokovnega poročila o izpolnjevanju pogojev za prvo izvolitev kandidata
(_____________) v naziv »PREDAVATELJ« za predmetno področje »turizem« v naslednji sestavi:
- Dr. Maja Turnšek - predsednik
- Dr. Gregor Jagodič – član,
- Dr. Tanja Lešnik Štuhec – članica,
- Dr. Marjetka Rangus – nadomestni član.

Ime in priimek
(naziv izvolitve)

Izr. prof. dr. Maja
Turnšek

Veljavnost
izvolitve
(izvolitev do
datuma)

Področje/predmet
izvolitve

Ustanova izvolitve

Ustanova
zaposlitve

17.12.2024

Turizem

Fakulteta za turizem
UM

Fakulteta za
turizem
Mednarodna
fakulteta za
družbene in
poslovne študije

Doc. dr. Gregor
Jagodič

22. 8. 2024

Poslovnih ved

Mednarodna
fakulteta za
družbene in
poslovne študije

Doc. dr. Tanja Lešnik
Štuhec

28.9.2026

Turizem

Fakulteta za turizem
UM

Fakulteta za
turizem

Izr. prof. dr.
Marjetka Rangus

4.5.2026

turizem

Fakulteta za turizem
UM

Fakulteta za
turizem

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _7_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 10, _7_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet, 2 člana izločena.
AD 3 – izdaja monografij pri UZ UM
Sklep 11:

Senat FT UM soglaša z izdajo monografije z naslovom Gradovi Posavja - prihodnost je v
digitalizaciji kulturne dediščine – urednic (_____________) in (_____________),
avtorji so navedeni v prilogi tega sklepa.
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Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 11, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Sklep 12:

Senat FT UM soglaša z izdajo posodobljenega študijskega gradiva za tuje študente v
angleškem jeziku pri predmetu Retorika za turistične delavce, z naslovom Retorika v
poslovnem komuniciranju, avtorice (_____________).

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 12, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
AD 4 – kadrovske zadeve – imenovanje članov komisij/vodij programov
Sklep 13:

Na podlagi odstopne izjave (_____________) z mesta predsednice KOK FT UM z dne 6.
9. 2021, Senat FT UM na predlog dekana v skladu s 3. točko Pravilnika o ocenjevanju
kakovosti UM imenuje (_____________) za predsednico Komisije za ocenjevanje
kakovosti FT UM, za obdobje 4 let.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 13, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Sklep 14:

Senat FT UM soglaša, da se v skladu z 58b. členom Statuta UM (UPB 13) za vodjo
študijskega programa na univerzitetnem študijskem programu, imenuje
(_____________).

Od 12 članov S enata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 14, _9_
glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
AD 5 – razno
Dekan seznani navzoče glede predvidene izvedbe študijskega procesa v prihajajočem letu. Prodekanja
študentka pojasni, da tekočih problemov ni in predstavi prihajajoče študentske projekte.
Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 2. izredno sejo ob _9.25_.
Zapisnikar:
mag. Jožica Vučajnk
tajnik FT UM

dekan FT UM

mag. Jožica Vučajnk

izr. prof. dr. Boštjan Brumen
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