Na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 28/00,
98/03, 79/04, 64/06, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09), v skladu z določili 1. točke 1.
odstavka 253. člena in 1. točke 1. odstavka 271. člena Statuta Univerze v Mariboru
(Ur. l. RS št. 36/09 – Statut UM UPB7) sta v enakem besedilu sprejela Senat Univerze v
Mariboru na 7. izredni seji dne 01.12.2009 in Upravni odbor Univerze v Mariboru na 6.
redni seji dne 14.12.2009 naslednje
Spremembe in dopolnitve
Statuta Univerze v Mariboru

1. člen
Spremeni se 2. člen, tako se doda 2. odst.:
»Pri visokošolskih dejavnosti na Univerzi ni dopustno delovanje političnih strank in
verskih skupnosti ali izvajanje politične propagande in verskih obredov.«
2. člen
Spremeni se 2. člen, tako se doda 4. odst.:
»Inšpektorji Republike Slovenije se lahko gibljejo po prostorih Univerze v Mariboru
oziroma njenih članic ob prisotnosti rektorja Univerze oziroma od njega pooblaščene
osebe.«
3. člen
Spremeni se 1. odst. 7. člena, tako se doda:
»Univerza v Mariboru
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UM AG
Sedež: Velenje, Jenkova cesta 4.«
4. člen
Spremeni se 2. odst. 12. člena tako, da se doda alineja:
»Akademija za glasbo: (21) umetnost, (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede«.
5. člen
Spremeni se 1. odst. 21. člena, tako da se v 6. točki doda 6.8. točka, ki glasi:
»6.8 Center za senzorsko tehniko.«
6. člen
Spremeni se 1. odst. 21. člena, tako da se v 8. točki doda 8.5. točka, ki glasi:
»8.5 Inštitut za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko pravo.«
Dosedanje točke od 8.5 do 8.7 ostanejo nespremenjene in se ustrezno preštevilčijo.
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7. člen
Spremeni se 1. odst. 21. člena, tako da se v 10. točka spremeni tako, da se glasi
»10 Na Fakulteti za zdravstvene vede:
10.1 Raziskovalni inštitut
10.2 Center za mednarodno dejavnost.«
8. člen
Spremeni se 1. odst. 21. člena, tako da se v 14. točki doda 14.8 točka, ki glasi:
»14.8 Simulacijski center.«
9. člen
Spremeni se 1. odst. 21. člena, tako da se v 15. točki, dodajo naslednje točke, ki
glasijo:
»15.3 Inštitut za fiziko
15.4 Inštitut Oddelka za matematiko in računalništvo
15.5 Inštitut za biologijo, ekologijo in varstvo narave
15.6 Inštitut za sodobne tehnologije.«
10. člen
Spremeni se 2. odst. 21. člena, tako da se glasi:
»Pri opravljanju dejavnosti univerze imajo pravico nastopanja v pravnem prometu v
imenu in za račun univerze naslednje organizacijske enote na nivoju univerze:
1. Inštitut za razvoj univerze.«
Dosedanji 2., 3., 4. in 5. odst. postanejo 3., 4., 5. in 6. odst.
11. člen
Spremeni se 1. odst. 88. člena, tako da glasi:
»Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavljajo na vpis skladno s
Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnikom o
šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji.«
12. člen
Spremeni se 2. odst. 88. člena, tako da glasi:
»Prijavno sprejemni postopek za vpis tujcev in Slovencev brez slovenskega
državljanstva v prvi letnik dodiplomskega študija v prvem prijavnem roku izvaja
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru. O izpolnjevanju
pogojev za vključitev Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov v
podiplomske študijske programe in v programe za izpopolnjevanje ter o izpolnjevanju
pogojev za nadaljevanje študija po merilih za prehode odloča pristojni organ članice
Univerze v Mariboru. K prijavi morajo tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva
predložiti:
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1. Overjeno kopijo s prevodom rojstnega lista ali drugo listino, iz katere je razvidno
državljanstvo;
2. fotokopije spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole in zaključnega spričevala,
overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolske
prijavno-informacijske službe univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ali overjene
skladno z Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu, ter prevode teh
spričeval v slovenski jezik;
3. odločbo o priznavanju in vrednotenju izobraževanja;
4. potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ustrezni ravni, če je
za posamezen študijski program tako določil senat fakultete. Članice univerze
določijo raven zahtevanega znanja slovenskega jezika in termin, do katerega mora
študent opraviti izpit iz slovenskega jezika.«
13. člen
Spremeni se 1. odst. 94. člena, ki glasi:
»Uspešnim študentom, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji letnik in imajo po
opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem, lahko
Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati
izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic
univerze. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od
predavanj, vaj idr.). V primeru omejitve vpisa v vzporedni študij članica določi merila
za izbiro. Študent mora prijavi za vzporedni študij priložiti potrdilo o opravljenih
obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan,
potrdilo o povprečni oceni študija in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda. V
času absolventskega staža vpis v vzporedni študij ni mogoč.«
14. člen
Spremeni se 3. odst. 94. člena, ki glasi:
»Diplomanti Filozofske fakultete UM, Pedagoške fakultete UM ter Fakultete za
naravoslovje in matematiko UM lahko po diplomi vpišejo zaporedno tudi en sam
dvopredmetni študijski program na Filozofski fakulteti UM ali Fakulteti za naravoslovje
in matematiko UM, če fakulteta zaporedni študij v skladu z razpisom za vpis
omogoča. Natančnejše pogoje za vpis na zaporedni študij določi posamezna
fakulteta v razpisu za vpis.«
15. člen
Doda se 3. odst. 136 a. člena tako, da glasi:
»Priporočljivo je, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in
ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega
namerava doktorirati.«
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16. člen
Spremeni se 3. odst. 139.a člena, tako da se glasi:
»Mentor oziroma somentor kandidatu za pridobitev doktorata znanosti je lahko
visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni profesor, redni profesor in zaslužni profesor,
če je znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline. Mentor mora
biti zaposlen ali v pogodbenem razmerju na Univerzi v Mariboru, somentor je lahko z
druge institucije. V utemeljenem primeru lahko mentorja, ki ni zaposlen ali v
pogodbenem razmerju na Univerzi v Mariboru na predlog senata članice odobri
Senat univerze.«
17. člen
Doda se 5. odst. 139 a. člen, ki se glasi:
»Posamezni visokošolski učitelj je lahko mentor največ petim kandidatom istočasno
za pridobitev doktorata znanosti. Izjemoma lahko Senat Univerze v Mariboru odobri
večje število kandidatov posameznemu mentorju.«
Dosedanji 5., 6., in 7. odst. 139. a. člena, postanejo 6., 7., in 8. 139 a. člen.
18. člen
Spremeni se 1. odst. 157. člena ter dodata 2. in 3. odstavek tako, da glasijo:
»V doktorski disertaciji vsebovana spoznanja mora kandidat praviloma še pred
zagovorom, najkasneje pa pred promocijo objaviti v znanstveni publikaciji (kot izvirni
znanstveni članek ali pregledni znanstveni članek ali samostojni znanstveni sestavek v
monografiji ali poglavje v monografski publikaciji) ali kot samostojno znanstveno
publikacijo (znanstvena monografija), tako, da je dostopna svetovni javnosti.
Spoznanja kandidata morajo biti objavljena v tujem jeziku (razen za nacionalne
vede) v publikaciji, ki izhajajo v državah EU ali OECD, ali ima publikacija vse povzetke
v tujem jeziku države EU ali OECD. Mentor ali somentorji pri takšni objavi ne smejo
sodelovati kot člani uredniških ali drugih odborov.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot ustrezna vedno šteje objava v tujem jeziku v
reviji, ki je indeksirana v JCR (SCI, SSCI ali A&HCI) ali mednarodni patent s popolnim
patentnim preizkusom, priznan oz. podeljen v državah EU ali OECD.«
Dosedanji 2. odst. 157. člena, postane 4. odst. 157. člena.
19. člen
Spremeni se 184. člen tako, da se doda 2. odst., ki se glasi:
»V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je lahko izvoljen, kdor je končal
najmanj študijski program druge stopnje, ima priznana umetniška dela in preverjene
pedagoške sposobnosti. Kdor izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv visokošolskega
učitelja umetniških disciplin za določeno področje, ima z izvolitvijo v naziv priznana
umetniška dela.«
Dosedanja 2. in 3. odst. 184. člena, postaneta 3. in 4. odst. 184. člena.
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20. člen
Spremeni se 186. člen tako, da se glasi:
»Na drugih univerzah oziroma v tujini pridobljene habilitacije univerza prizna v skladu
z merili in po postopku, določenim s splošnim aktom. Habilitacije, pridobljene na
drugih inštitucijah v Sloveniji, Univerza v Mariboru ne prizna.«
21. člen
Doda se 191. a člen tako, da se glasi:
»V kolikor vloži kandidat vlogo za izvolitev v naziv pred potekom enega leta po
datumu izteka zadnje izvolitve v naziv, se lahko vloga obravnava kot vloga za
izvolitev v višji naziv, sicer lahko kandidat vloži vlogo za prvo izvolitev v isti ali nižji
naziv, razen v primeru izvolitve v naziv docenta ali predavatelja, kar se obravnava
kot vloga za prvo izvolitev v isti naziv.
V kolikor se visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci po
upokojitvi ponovno zaposlijo, morajo v roku treh let po ponovni zaposlitvi pridobiti
veljavno izvolitev v naziv.«
22. člen
Spremeni se 1. odst. 193. člena tako, da se glasi:
»Strokovne službe univerze obvestijo članico univerze o prejetju popolne vloge v roku
3 delovnih dni.«
23. člen
Spremeni se 195. člen tako, da se glasi:
»Mnenje o kandidatovi pedagoški sposobnosti in o njegovem odnosu do študentov
dajo tudi študenti. Pozitivno mnenje študentov je procesni pogoj za nadaljevanje
postopka.
Strokovna služba univerze pozove v roku 8 dni od prejema popolne vloge kandidata
Študentski svet članice k podaji mnenja ter mu dostavi rezultate ankete. Študentski
svet članice glasuje o pozitivnem mnenju študentov. V kolikor pozitivno mnenje ni
izglasovano, se šteje, da je podano negativno mnenje študentov. Študentski svet
članice mora podati mnenje študentov v roku enega meseca od prejema poziva,
sicer šteje, da je mnenje pozitivno.
Kandidat ima pravico zoper negativno mnenje v roku 8 dni vložiti pritožbo na
Študentski svet Univerze. Če Študentski svet Univerze ne ugodi pritožbi, se šteje, da je
podano negativno mnenje študentov.
V kolikor Študentski svet članice ali Študentski svet Univerze poda negativno mnenje
o kandidatu, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, rektor univerze izda sklep o
ustavitvi postopka, ki mora biti obrazložen. Zoper ta sklep je v roku 15 dni dovoljeno
vložiti pritožbo na Senat Univerze.«
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24. člen
Spremeni se 204. člen tako, da se glasi:
»Visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec, ki ni bil ponovno
izvoljen v naziv ali mu je naziv potekel ali pa mu je bil naziv odvzet, ne more več
opravljati izobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in umetniškega dela na
univerzi, zato se skladno z delovnopravno zakonodajo preveri, ali mu je mogoče
ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Če pa take možnosti ni ali delavec ne
sprejme ponudbe za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, mu preneha pogodba o
zaposlitvi, kot to določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni akt univerze.«
25. člen
Spremeni se 3. odst. 211. člena, ki se glasi:
»Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za
izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer v eni
izmed naslednjih kategorij študentov s posebnim statusom:
- študenti vrhunski športniki,
- študenti priznani umetniki,
- dolgotrajno bolni študenti,
- študenti invalidi,
- študenti funkcionarji: prorektorji, prodekani in sekretar ŠSUM,
- drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za
izobraževanje.«
Dosedanji 3. in 4. odst. 211 člena, postaneta novi 4. in 5. odst. 211. člena.
Dosedanji 5. odst. 211. člena se črta.
26. člen
Spremeni se 216. člen, ki glasi:
»Študenti s posebnim statusom iz 211. člena tega Statuta imajo pri izvajanju študijskih
programov posebne prilagoditve pri obiskovanju predavanj, seminarjev, vaj in pri
načinu opravljanja preizkusa znanja.
Prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnim statusom se podrobneje
ureja s splošnim aktom univerze, ki ga sprejme Senat univerze po predhodnem
soglasju študentskega sveta univerze.
O načinu olajšav posameznim študentom s posebnim statusom odloča Komisija za
študijske zadeve članice univerze.«
27. člen
Briše se 216. a člen.
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28. člen
Spremeni se 3. odst. 259. člena, ki se glasi:
»Pri izvolitvi članov Habilitacijske komisije upošteva Senat univerze, da ima vsaka
članica univerze v Habilitacijski komisiji po enega člana, tako da so sorazmerno
zastopane tudi vse znanstvene discipline. Enega dodatnega člana, ki zastopa
področje umetniških disciplin, na predlog članic univerze, imenuje senat univerze iz
vrst visokošolskih učiteljev s področja umetniških disciplin.«
29. člen
Spremeni se 353. člen tako, da glasi:
»Univerza oziroma njene članice lahko zaračunavajo naslednje prispevke:
1. vpisne stroške,
2. stroške četrtega in nadaljnjega opravljanja izpitov pri istem predmetu,
3. stroške komisijskih izpitov, če se komisijski izpit opravlja na željo študenta;
4. stroške, ki presegajo z nacionalnim programom priznane stroške (stroški
strokovnih ekskurzij, terenskega dela);
5. habilitacije kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na univerzi, razen v
primeru, ko je habilitacija nujno potrebna za izvedbo študijskega procesa, o
čemer odloča glavni tajnik univerze;
6. stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti
strokovnega in znanstvenega naslova slovenskemu;

v

tujini

pridobljenega

7. za stroške izdaje potrdil, duplikatov, prepisov in izpisov iz evidenc, ki jih vodi
univerza oziroma članica univerze,
8. diferencialne in druge izpite, če se ne financirajo iz javnih sredstev,
9. stroške za opravljanje pedagoško – andragoškega izpita za kandidate, ki niso
v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru.
10. druge storitve po sklepu Upravnega odbora univerze.
Posebni stroški študentov, ki nastanejo v postopku presoje prošenj študentov,
začetega na zahtevo študenta, gredo v breme študenta.«
30. člen
Spremeni se 2. odst. 422. člena tako, da glasi:
»Senat Fakultete za turizem se oblikuje za mandatno dobo praviloma enega leta
oziroma najdlje do 31.12.2010 tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline
oziroma strokovna področja:
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-

turistične vede,

-

splošne vede.«
31. člen

Spremeni se 5. odst. 422. člena tako, da glasi:
»Tri člane poslovodnega odbora Fakultete za turizem imenuje rektor univerze na
predlog dekana Fakultete za turizem za mandatno dobo do 31.12.2010. Dekan in
tajnik Fakultete za turizem sta po funkciji člana poslovodnega odbora Fakultete za
turizem.«
32. člen
Oblikovanje organov Akademije za glasbo se opravi najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru, in sicer izmed
kandidatov, ki so izpolnili izjave o sodelovanju pri akreditaciji Akademije za glasbo na
Svetu RS za visoko šolstvo in izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v organe Akademije
za glasbo, razen pogoja delovnega razmerja.
Senat Akademije za glasbo se oblikuje za mandatno dobo praviloma enega leta
oziroma najdlje do 31.12.2010 tako, da so zastopane naslednje znanstvene discipline
oziroma strokovna področja:
-

glavni inštrument/petje,

-

glasbeno – teoretične vede,

-

pedagoško – didaktične vede.

Senat akademije je sestavljen iz 7 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih
delavcev, dekana po funkciji ter 2 članov iz vrst študentov. Študente bo imenoval
Študentski svet UM iz vrst študentov, ki študirajo na študijskih smereh s področja
glasbene umetnosti.
Oblikovanje in sestava senata se uporabljata do sestave sprememb pravilnika, ki
določa sestavo senata.
Tri člane poslovodnega odbora Akademije za glasbo imenuje rektor univerze na
predlog dekana Akademije za glasbo za mandatno dobo do 31.12.2010. Dekan in
tajnik Akademije za glasbo sta po funkciji člana poslovodnega odbora Akademije za
glasbo.
33. člen
Razpise za volitve organov Akademije za glasbo razpiše rektor, prav tako sklicuje in
vodi prve seje organov.
34. člen
Akademija za glasbo lahko predlaga svoje člane v organe Univerze in komisije
organov Univerze po izvedbi vpisa študentov na Akademijo za glasbo.
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35. člen
Z dnem začetka veljave teh sprememb in dopolnitev se Pravilnik o priznanju
pomembnih umetniški del uporablja za priznanje drugje in v tujini pridobljenih priznanj
pomembnih umetniških del. Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se uporabljajo na način, da se
smiselno uporabljajo ob upoštevanju sprememb 184. člena.
Že vložene vloge na Univerzo v Mariboru za priznanje pomembnih umetniških del se
vodijo kot vloge za pridobitev naziva visokošolski učitelj umetniških disciplin.
36. člen

Spremembe in dopolnitve 157. člena Statuta Univerze v Mariboru veljajo naslednji
dan po objavi, uporabljati pa se začnejo za kandidate vpisane v študijskem letu
2010/2011.
37. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.

Rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, l. r.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
prof. dr. Mirko Pšunder, l. r.
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