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Datum: 26. 1. 2022
Št.: 034-1/2022/15/110-JV
ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU
Z DNE 26. 1. 2022
Korespondenčna seja Senata FT UM se je začela v torek, 25. 1. 2021 ob 12.00.
Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, izr. prof. dr.
Marjetka Rangus, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, izr. prof. dr. Marko Koščak, doc. dr. Mojca Kompara
Lukančič, doc. dr. Andreja Trdina, pred. dr. Biljana Božinovski, Laura Lupše, Tjaša Randl
Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Maja Turnšek, Klara Liza Schulz
Člani Senata FT UM so glasovali o naslednjih sklepih:
Senat FT UM soglaša s sklicem 2. korespondenčne seje Senata Fakultete za turizem
Univerze v Mariboru.

Sklep 1:

Izid glasovanja:
Od 12 članov Senata FT UM je do predvidenega roka za oddajo glasovnic, glasovnice oddalo 10 članov
Senata FT UM. Od 12 članov Senata FT UM je za sklep 1 glasovalo 10 članov Senata Fakultete za
turizem Univerze v Mariboru, od tega jih je 10 glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.

AD1- Program dela
Sklep 2:

Senat FT UM se seznanja in potrjuje Program dela FT UM za leto 2022, ki je v prilogah
tega sklepa.

Izid glasovanja:
Od 12 članov Senata FT UM je do predvidenega roka za oddajo glasovnic, glasovnice oddalo 10 članov
Senata FT UM. Od 12 članov Senata FT UM je za sklep 2 glasovalo 10 članov Senata Fakultete za
turizem Univerze v Mariboru, od tega jih je 10 glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
AD2- Študijske zadeve
Sklep 3:

Senat FT UM potrjuje, da se na Poročilo o zunanji evalvaciji študijskega programa
NAKVIS, poleg na 1. redni seji Senata FT UM z dne 19.1.2022 že potrjene pripombe:

Iz poročila NAKVIS:
»4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo njegovi vsebini,
sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in zagotovljene študijske vsebine,
izvedbene prakse in viri (kadrovski in materialni).
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c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja ter potrebam
študentov:
Študijski proces in izpiti se v največji možni meri prilagajajo študentom, ki prihajajo iz drugih držav,
kot težavo pa študenti izpostavljajo literaturo, ki je v večini primerov v slovenskem jeziku. Visokošolski
zavod bi glede na sestavo svojih študentov moral obravnavati tudi to težavo in literaturo prilagoditi
ali priskrbeti skripte tudi v angleškem jeziku.«
Pojasnilo FT UM:
Študijsko gradivo je na razpolago tudi v angleškem jeziku in je dostopno v e-obliki.
doda še naslednja pripomba oziroma se odpravi napaka v zapisu števila:
Iz poročila NAKVIS:
»1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in izvajanje študijskega
programa.
Analiziranje vpisa, prehodnosti in dokončanja študija:
Rezultati mature dijakov se zelo razlikujejo od 'odličen' do 'zadovoljiv'. Povprečna ocena mature je več
kot 17 let, kar pomeni, da je povprečen študent na študijskem programu Turizem iz srednješolskega
študija izšel s povprečno oceno.«
Pojasnilo FT UM:
Predlagamo, da se zapis ustrezno korigira, da se odpravi napaka pri navedbi povprečne ocene
mature.
Izid glasovanja:
Od 12 članov Senata FT UM je do predvidenega roka za oddajo glasovnic, glasovnice oddalo 10 članov
Senata FT UM. Od 12 članov Senata FT UM je za sklep 3 glasovalo 10 članov Senata Fakultete za
turizem Univerze v Mariboru, od tega jih je 10 glasovalo ZA. Sklep je bil sprejet.
Korespondenčna seja Senata FT UM se je zaključila v sredo, 26. 1. 2022 ob 12.00 uri.
tajnik fakultete
mag. Jožica Vučajnk

dekan
izr. prof. dr. Boštjan Brumen
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