Zapisnik 4. redne seje Senata FT UM, 5.5.2021

Št.: 034/2021/23/120- JV

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SENATA FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU,
z dne 5.5.2021
Seja Senata je bila sklicana za sredo, dne 5.5.2021, ob 12.30 uri. Seja Senata FT UM se je pričela ob
_12:30__.
Prisotni člani senata: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, izr. prof. dr. Maja Turnšek, izr. prof. dr. Marko Koščak,
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, doc. dr. Marjetka Rangus, doc. dr. Andreja Trdina, doc. dr. Mojca
Kompara Lukančič, Tjaša Randl, Laura Lupše, Klara Liza Schulz.
Odsotni člani senata: izr. prof. dr. Mitja Gorenak, pred. dr. Biljana Božinovski
Ostali prisotni: Jožica Vučajnk
Dekan pozdravi navzoče in preveri sklepčnost 4. redne seje Senata FT UM. Po ugotovitvi, da je navzočih
_10_ članov Senata, potrdi sklepčnost ter predstavi sledeči dnevni red:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov
2. Poročila o izvršitvi sklepov prejšnjih sej
3. Študijske zadeve
4. Volitve v naziv
5. Kadrovske zadeve
6. Razno
Pod točko 3 – študijske zadeve ni prispelo nobeno gradivo, zato se dnevni red ustrezno preštevilči:

1. Potrditev zapisnikov
2. Poročila o izvršitvi sklepov prejšnjih sej
3. Volitve v naziv
4. Kadrovske zadeve
5. Razno
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Senat FT UM je soglasno potrdil spremenjen dnevni red.
Dekan nadaljuje z vodenjem seje in da na glasovanje naslednje sklepe:

AD 1 - Potrditev zapisnikov
Sklep 1:

Senat FT UM potrjuje zapisnik 3. redne seje Senata FT UM.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _10_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 1, _10_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 2 – Poročilo o izvršitvi sklepov prejšnjih sej
Sklep 2:

Senat FT UM se je seznanil z izvršitvijo sklepov 3. redne seje Senata FT UM.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _10_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 2, _10_
glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 3 – Volitve v naziv
Dekan predstavi tri vloge za volitve v nazive. Strokovni poročevalci so pripravili strokovna poročila na
podlagi katerih je Senat UM podal predhodno mnenje.
Dekan seznani člane senata, da bo potekalo e-glasovanje preko sistema Simply voting in sicer so
pripravljene 3 glasovnice za izvolitev v naziv:
- prva izvolitev v naziv docent,
- prva izvolitev v naziv izredni profesor in
- druga izvolitev v naziv docent.
Kot strokovna pomoč pri e-volitvah se je seji pridružila Mateja Kuntarič.
Po zaključenih e-volitvah dekan prisotne člane Senata FT UM seznani z rezultati e-volitev (izvoz
dokumenta rezultatov iz aplikacije Simply Voting, ki je priloga tega zapisnika). Na podlagi ugotovljenih
rezultatov dekan poda na glasovanje naslednje tri sklepe:
Sklep 3:

Senat FT UM na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 - uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 80/20) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 s sprem. in dopol. do 14/20),
izvoli kandidata (____________________) prvič v naziv docenta za predmetno
področje »turizem« za dobo petih let, in sicer od 5. 5. 2021 do 4. 5. 2026.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM, od tega jih je za sklep 3, _8_
glasovalo ZA, _1_ glas je bil PROTI. Sklep je bil sprejet.
Sklep 4:

Senat FT UM na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 - uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 80/20) in določbe 6. točke 314.
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člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 s sprem. in dopol. do 14/20),
izvoli kandidatko (____________________) prvič v naziv izredne profesorice za
predmetno področje »turizem« za dobo petih let, in sicer od 5. 5. 2021 do 4. 5. 2026.
Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _8_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 4, _8_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5:

Senat FT UM na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 - uradno prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 80/20) in določbe 6. točke 314.
člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. L. RS št. 29/2017 s sprem. in dopol. do 14/20),
izvoli kandidatko (____________________) drugič v naziv docentke za predmetno
področje »turizem« za dobo petih let, in sicer od 29. 9. 2021 do 28. 9. 2026.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _10_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 5, _10_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD 4 – Kadrovske zadeve
A) (____________________)
Dekan poda na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 6:

Senat FT UM daje soglasje za izvajanje pedagoškega dela, (____________) in sicer za
mentoriranje doktorske študentke in sodelovanje pri pripravi strokovnih poročil na
University of Plymouth (UK); soglasje se izdaja do zagovora njenega doktorskega dela
oziroma najkasneje do 30.12.2024.

Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _9_ članov Senata FT UM (dr. Potočnik Topler izločena),
od tega je za sklep 6, _9_ članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
B) (_______________)
Dekan predstavi gradivo pod to (pod)točko, in sicer dopis dr. Vojinovića ter izpis njegovih znanstvenih in
strokovnih referenc. V razpravi v okviru odgovora glede predlaganega nabora s strani (_____) je
izpostavljeno, da 1) ima (_____) reference samo s področja financ, ki jih sicer ponekod aplicira na
področju turizma oz. na turističnih podatkih, vendar pa gre za več ali manj reference iz ožjega
habilitacijskega področja financ; 2) ne izkazuje niti znanstvenih niti strokovnih izkušenj z
zahtevanih/predlaganih predmetov; 3) nima vzpostavljene mednarodne mreže; 4) ima samo štiri
mentorstva (2x 2. stopnja in 2x 1. stopnja), 5) še vedno nima vzpostavljenih kontaktov in mreže za
praktično usposabljanje študentov ter 6) še vedno ni niti prijavil niti izvajal nobenega projekta s
predmetov/področij, ki jih predlaga. Nadalje, predlogi oz. zahteve po izvajanju predmetov s področja
turizma so v tem trenutku brezpredmetne, ker še nima veljavne habilitacije s tega področja.
Dekan poda na glasovanje naslednji sklep:
Sklep 7:

Senat FT UM na podlagi pregleda trenutno veljavne habilitacije, strokovnih in
znanstvenih referenc ter izkušenj (_____) ugotavlja, da je za to in prihodnje študijsko
leto ustreza kriterijem za nosilstvo in izvajanje naslednjih predmetov:
1. Praktično usposabljanje UN, 20 ur (stari in novi program)
2. Turistične strategije UN, 30 ur (samo stari program, zadnje leto izvajanja v
2020/2021)
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-

3. Finance in poslovodenje UN, 30 ur (samo stari program, zadnje leto izvajanja
v 2020/2021)

Za nosilstvo in izvajanje ostalih predmetov, ki jih predlaga, da bi jih predaval, ni primeren
zaradi pomanjkanja strokovnih in znanstvenih referenc (npr. Podjetništvo v turizmu,
Turistični praktikum - turizem gonilo sveta, Marketing in raziskave turističnih trgov,
Razvoj podjetniške ideje) in tudi zato, ker trenutno veljavna habilitacija ne pokriva
zahtevanih predmetov.
Zahteve po izvajanju splošnih predmetov (npr. diplomsko delo in magistrska naloga,
Praktično usposabljanje 1 in 2), so neutemeljene in posegajo v obremenitve
posameznikov, ki so predmete predavali že do sedaj.
Zahteve po izvajanju predmetov v 3. letniku prenovljenega študijskega programa
(Upravljanje poslovnih financ, 40 ur) so preuranjene, saj se le-ta še ne izvaja..
Od 12 članov Senata FT UM se je seje udeležilo _10_ članov Senata FT UM, od tega je za sklep 7, _10_
članov glasovalo ZA. Sklep je bil soglasno sprejet.
AD5 – Razno
Dekan povpraša predstavnike študentov, člane Senata o študentski problematiki. Študentka (_____)
izpostavi probleme pri informiranju študentov preko e-pošte. Študenti bodo posredovali uradni zapis na
referat FT, da se lahko nadalje ukrepa.
Prodekanja (_____) je prisotne seznanila s prihajajočimi aktivnostmi Študentskega sveta FT in o izdaji
glasila.
Prisotne se seznani s planom izvedbe študijskega procesa do konca semestra in izpitnega obdobja, in
sicer:
-

predavanja, vaje in seminarji se izvajajo kot doslej, preko spleta
pisni izpiti se izvajajo v živo
ustni izpiti se lahko izvajajo tudi preko spleta, v kolikor so predvideni s študijskim programom

Dekan pozdravi vse navzoče, se zahvali za sodelovanje in zaključi 4. redno sejo ob _13:24__.

tajnik FT UM

dekan FT UM

mag. Jožica Vučajnk

izr. prof. dr. Boštjan Brumen
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