Dokument predstavlja izvleček zapisnika in ne vsebuje delov zapisnika, ki zaradi varovanja osebnih
podatkov niso javni.
Zapisnik je bil potrjen na 11. seji Senata UL.

Številka: 030-7/2014-3
Datum: 16. 09. 2014
ZAPISNIK
10. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 16. 9. 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. dr. Bojko BUČAR, FDV, prof.
dr. Petra FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, prof. dr. Christian
GOSTEČNIK, TeoF, prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA,
ALUO, izr. prof. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Janez KRANJC, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT,
Vesna LESKOŠEK, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Igor
POTOČNIK, BF, prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT,
MF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG, doc. dr. Marija ZALETEL, ZF, prof. dr. Nikolaj ZIMIC, FRI
prof. Miran ZUPANIČ, AGRFT, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Ivan KUKULJAN, FMF, Tanja
KNIFIC, BF, Janoš JEŽOVNIK, FF, Juš VELIČKOVIČ, FŠ, Luka KOSEC, FFA, Vida ŠPINDLER,
FKKT (29 senatorjev)
Odsotnost so opravičili: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Janez KREK, PEF, prof. dr.
Peter ŠEMRL, FMF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, študent: Domen DOLŠAK, FGG
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica, prof. dr. Goran Turk, prorektor, prof. dr. Janez Hribar,
predsednik UO UL, doc. dr. Hotimir Tivadar, prof. dr. Marko Petrič, prof. dr. Jasmina Markič, prof.
dr. Maruška Šubic Kovač, prof. dr. Aleksej Turnšek, izr. prof. dr. Polonca Kovač, prof. dr. Iztok Turel
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Urša Lavrič,
Majda Černjavič, vsi rektorat UL
Ad 1.) Določitev dnevnega reda 10. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 10. sejo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Določitev dnevnega reda 10. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 9. seje Senata UL z dne 24. 6. 2014
Poročilo rektorja
Strategija internacionalizacije (prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr.
Iztok Turel, predsednik Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje)
Sprememba naslova FKKT in FRI
Sporazum o sodelovanju z ZRC SAZU
Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr.
Jasmina Markič, predsednica komisije)

Poročilo Komisije za študente s posebnimi potrebami in sprejem Pravilnika o
študentih s posebnimi potrebami (doc. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)
9.
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
10.
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik)
11.
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
12.
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
13.
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
14.
Poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica
komisije)
15.
Pritožba v postopku priznavanja tujega izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
16.
Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
17.
Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
18.
Razno
8.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red 10. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 9. seje Senata UL z dne 24. 6. 2014
Rektor je uvodoma pojasnil, da je bilo na prejšnji seji točki Poročilo rektorja govora o o volilni pravici
nepedagoških delavcev pri volitvah rektorja. V zvezi s tem so bila pridobljena stališča 14 članic, od
katerih jih 12 podpira predlagano spremembo, dve pa ne. V nadaljevanju bodo poskušali pridobiti
stališča preostalih članic glede te spremembe in pripraviti ustrezen predlog v okviru celotnih
sprememb statuta. Povedal je tudi o novem osnutku statuta, ki je v pripravi. Glede spremembe HK
Meril, o katerih je senat razpravljal na 9. seji, je rektor povedal, da HK še ni pripravila novega
predloga na podlagi pripomb senata, zato na tej seji o spremembah Meril senat ne bo razpravljal.
Rektor je predlagal v potrditev zapisnik 9. seje Senata UL.
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrjuje zapisnik 9. seje z dne 24. 6. 2014
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je poročal:
- Akcija zbiranja prispevkov za pomoč poplavljenim v Bosni se je zaključila, na UL smo zbrali
več kot 12.000 EUR sredstev.
- Ministrstvo je izdalo soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu.
- Z največjimi raziskovalnimi članicami (po številu projektov in pridobljenih finančnih sredstvih) je
bilo doseženo soglasje glede zbiranja sredstev v sklad za pospeševanje pridobivanja
raziskovalnih projektov . Dogovorjeno je bilo, da se bo 1,5% zbiralo iz režije evropskih sredstev,
povečala se bo prispevna stopnja za združena sredstva za 0,05%). Porabo zbranih sredstev bo
nadziralo za to imenovano posebno skupno telo, ki bo pripravljalo program porabe in
pospeševalo posamezne programe in oblikovalo interdisciplinarne projekte.
- Prof. dr. Katji Breskvar se izteka mandat vodenja Doktorske šole. Nasledila jo bo prof.
Aleksandra Kanjuo Mrčela, ki je bila doslej aktivno vključena v doktorski študij na FDV.
Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič je poročala o EAIE konferenci v Pragi, na kateri
sodeluje tudi UL. Povabila je tudi na povratno nogometno tekmo z Univerzo v Mariboru, ki bo 20.
10. 2014 na Kodeljevem.

Prorektor prof. dr. Turk je poročal o problematiki študijskih programov, ki se jim je iztekla
akreditacija. Do trenutka, ko je program ponovno akreditiran, visokošolski zavod ne more vedeti, ali
bo reakreditacija uspešna. Če bi se visokošolski zavod želel izogniti tveganju, da bi študentje sredi
svojega študija ostali v neakreditiranem programu, bi moral z vpisom v prvi letnik študija prenehati
toliko let pred iztekom akreditacije, kolikor traja študij. Če se temu prišteje še zakonsko dovoljenje
do podaljšanja statusa (na primer materinstvo), dodatno leto, v marsikateri program (na primer
Medicina) sploh ne bi smeli vpisovati. Prorektor je predstavil predlog spremembe ZVIS za ureditev
statusa pri teh programih, ki se jim je iztekla akreditacija.
Senat UL je sprejel:
SKLEP št. 3.1:
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
SKLEP št. 3.2:
Senat UL podpira vodstvo UL pri reševanju problematike podaljševanja akreditacij študijskih
programov.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 4.) Strategija internacionalizacije (prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr.
Iztok Turel, predsednik Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje)
Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič je predstavila predlog Strategije internacionalizacije, ki
ga je potrdila Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje. Predstavila je izhodišče
strategije, strateška prednostna področja, cilje internacionalizacije ter ukrepe in aktivnosti za
dosego ciljev.
V razpravi so senatorji podprli predlog, pri tem pa so izpostavili nekatere probleme v zvezi s tem:
 problematiko pridobivanja finančnih sredstev za projekte in zmanjševanja vpisa študentov,
ki vpliva tudi na vpis tujih študentov (izmenjav).
 Učni jezik, poudarjeno je bilo, da bi univerza morala oblikovati politiko/strategijo rabe jezika.
Rektor je povedal, da je bila v okviru rektorske konference oblikovana posebna delovna
skupina, ki pripravlja predloge za rešitev vprašanja o rabi jezika pri iskanju ravnotežja med
internacionalizacijo in skrbjo za samobitnost.
 Nekateri senatorji so izpostavili, da bo doseganje nekaterih ciljev na različnih članicah
različno, saj so nekatere že dosegle visoke kazalnike, druge pa zaostajajo.
Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr. Iztok Turel, predsednik Komisije za
meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje sta pojasnila, da je strategija internacionalizacije
napisana kot krovna strategija celotne univerze ter da se bodo ukrepi in aktivnosti izvajali ob skrbi
za samobitnost, pri čemer bo med aktivnosti dodano tudi učenje slovenskega jezika za tuje
študente ter učenje tujega jezika za učitelje.
V zvezi s pridobivanjem evropskih sredstev za projekte je rektor povedal, da spodbuja prenos
znanja in izkušenj med članicami in bodo v skladu z dogovorom članice, ki imajo dobre izkušnje z
vodenjem projektov, izkušnje delile z ostalimi članicami.
Po razpravi je Senat UL sprejel
SKLEP št. 4:
Senat UL sprejme Strategijo internacionalizacije UL 2012-2020. V cilje se vključi tudi skrb za
jezikovno usposabljanje tujih študentov in učiteljev.
Za sklep je glasovala večina senatorjev, 1 senator je glasoval proti.

Ad 5.) Sprememba naslova FKKT in FRI
Mihaela Bauman Podojsteršek je predstavila predlog sklepa za spremembo naslova UL FKKT in
UL FRI, saj je potrebno novo lokacijo fakultet potrditi na agenciji NAKVIS.
Senat UL je soglasno sprejel
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme sklep o spremembi naslova UL FKKT in UL FRI ter lokacije izvajanja študijskih
programov, ki jih izvajata UL FKKT in UL FRI. Nov naslov in lokacija je Večna pot 113, Ljubljana.
Gradivo se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.

Ad 6.) Sporazum o sodelovanju z ZRC SAZU
Rektor je predstavil sporazum o sodelovanju med UL in ZRC SAZU.
Senat UL je soglasno sprejel
SKLEP št. 6.:
Senat UL soglaša s podpisom Sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja in
znanstvenoraziskovalnega dela med UL in ZRC SAZU.
Ad 7.) Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr.
Jasmina Markič, predsednica komisije)
Predsednica Komisije za Prešernove nagrade študentom UL prof. dr. Jasmina Markič je predstavila
predlog Komisije za Prešernove nagrade študentom UL v katerem predlaga spremembo 7. člena
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad.
Povedala je, da je navedena sprememba predlagana zato, da bi omogočili kandidiranje za
Prešernovo nagrado slovenskim in tujim študentom na študijskih programih tujih jezikov na UL, na
skupnih študijskih programih, ki jih UL izvaja z univerzami iz tujine, na študijskih programih UL, ki
se izvajajo v tujem jeziku, kjer gostujejo tuji visokošolski učitelji in kjer so vpisani tudi tuji študenti.
Predlog predvideva, da so dela, ki kandidirajo za Prešernovo nagrado, lahko napisana tudi v
strokovno neoporečnem tujem jeziku in vsebujejo vsaj 5 do 10 strani razširjenega povzetka
zapisanega v strokovno neoporečni slovenščini.
V razpravi je bilo izpostavljenih več pomislekov v zvezi s predlagano spremembo ter drugimi
določili Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL. Izpostavljeno je bilo
vprašanje, ali bodo člani komisije lahko presojali predložena dela v vseh tujih jezikih in ocenili, ali
dela izrazito presegajo redne študijske zahteve študija. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, kaj
pomeni določba, da diplomsko delo presega študijske obveznosti in zato lahko kandidira za
Prešernovo nagrado. Diploma naj bi bila namreč del študijskih obveznosti.
Predlagano je bilo, da bi se za dela v tujih jeziku uvedla posebna nagrada, ali pa da bi bilo lahko
delo napisano v tujem jeziku le, če se študijski program izvaja v tujem jeziku. Najpomembnejši
argument za to, da se predlog sprejme je bil, da gre za univerzitetno nagrado, zato bi morali imeti
vsi študenti možnost kandidirati za nagrado.
Po razpravi je rektor v sprejem predlagal predlog sklepa:
Senat UL sprejme spremembo 7. člena Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
UL v skladu s predlogom Komisije za Prešernove nagrade študentom UL.
Sklep ni bil sprejet. Za sklep je glasovalo 11 senatorjev, 12 senatorjev je glasovalo proti, ostali so
bili vzdržani.
Senat je sprejel naslednji
SKLEP št. 7.:

Senat naproša Komisijo za Prešernove nagrade študentom UL, da ponovno prouči določila
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL z vidika pisanja del, ki kandidirajo za
Prešernovo nagrado v slovenskem oziroma tujem jeziku in z vidika razmerja med temi deli in deli, ki
jih študentje predložijo v okviru rednih študijskih obeznostih.
Za sklep je glasovala večina senatorjev, 1 senator je bil vzdržan.
Ad 8.) Poročilo Komisije za študente s posebnimi potrebami in sprejem Pravilnika o
študentih s posebnimi potrebami (doc. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)
Predsednik Komisije za študente s posebnimi potrebami doc. dr. Hotimir Tivadar je podal poročilo o
delu komisije in predstavil predlog Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami. Povedal je, da
predlog celovito in sistemsko ureja področje podpore in vključevanja študentov s posebnimi
potrebami na UL na podlagi že sprejetih sprememb statuta.
Senat je soglasno sprejel sklepa:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme Poročilo o delu Komisije za študente s posebnimi potrebami UL.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami v skladu s predlogom Komisije za
študente s posebnimi potrebami.
Ad 9.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)

II. Poročilo o delu Habilitacijske komisije
Predsednik Habilitacijske komisije prof. dr. prof. dr. Marko Petrič je podal poročilo o delu komisije.
Senat UL je soglasno sprejel sklep
SKLEP št. 9.7.:
Senat UL je skladno s 47. in 48. členom Statuta UL prejel informacijo o delu Habilitacijske komisije
UL na njeni 7. seji z dne 18.6.2014.
III. Vprašanje, kako razumeti zahtevo po »vodenju projekta« (e-mail z dne 19.5.2014)
Predsednik HK UL je predstavil stališče HK UL, da bo o ustreznosti izkazanega vodenja oziroma
nosilstva projekta, kadar tako vodenje zahtevajo Merila za izvolitve, odločala ob obravnavi vsake
individualne vloge posebej in sicer na podlagi mnenj, ki jih bodo o tem podali strokovni poročevalci.
Senat UL je soglasno sprejel
SKLEP št. 9.8.: Senat UL se strinja, da se bo HK UL o ustreznosti izkazanega vodenja oziroma
nosilstva projekta, kadar tako vodenje zahtevajo Merila za izvolitve, odločala ob obravnavi vsake
individualne vloge posebej in sicer na podlagi mnenj, ki jih bodo o tem podali strokovni poročevalci.
Prof. dr. Janez Kranjc je opozoril, da je HK UL pristojna za razlago Meril in zato tovrstno potrjevanje
sklepov s strani Senata UL ni potrebno. Prof. dr. Marko Petrič je pojasnil, da so bila do sedaj
tovrstna načelna mnenja HK UL predstavljena v vsakokratnem Poročilu o delu komisije, vendar pa
je bila na seji Senata UL podana pripomba, da bi o tovrstnih vprašanjih moral sklepati Senat UL na
podlagi predloga HK UL.

III. Vprašanje "Ali glede na nova Merila kriterij 3 mesečnega neprekinjenega delovanja v
tujini velja tudi za izvolitev v naziv znanstveni svetnik ali samo za naziv redni profesor? "
Senat UL je sprejel
SKLEP št. 9.9.: Senat UL se strinja, da je po novih Merilih 3 mesečno neprekinjeno delovanje v
tujini pogoj tudi za izvolitev v naziv znanstveni svetnik, kar je razvidno iz 58. člena v povezavi s 55.
členom novih Meril.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je bil vzdržan.
Ad 10.) Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Ivan Svetlik)
Rektor je poročal, da je Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad naknadno ugotovila
dejstvo, da od v roku prejetih predlogov za častne nazive in priznanja UL, (le) en predlog za
zaslužnega profesorja ne izpolnjuje pogojev iz pravilnika (in ne dva), kot je bilo predstavljeno na
prejšnji seji Senata UL.
Senat UL je na podlagi predloga komisije soglasno sprejel

SKLEP št. 10.:
Senat UL na predlog EF podeli častni naziv UL »zaslužna profesorica« prof. dr. Tei Tereziji Petrin.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 11.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo o delu Komisije za dodiplomski študij je podal prorektor prof. dr. Goran Turk.
Senat je soglasno sprejel naslednja sklepa
SKLEP št. 11.1.:
Senat UL sprejme poročilo o delu Komisije za dodiplomski študij s 6. redne seje KDŠ z dne 9. 9.
2014 in sprejete sklepe na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 11.2.:
Senat UL na predlog Komisije za dodiplomski študij sprejme predlog Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete za prvo akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje Specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami.
Za izvedbo študijskega programa za izpopolnjevanje je odgovorna članica v okviru lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij je podala izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije. Povedala je, da je bilo v razpravi na seji komisije izpostavljeno vprašanje smiselnosti
podaljšanja akreditacije študijskih programov, ki se še nikoli niso izvajali.
Senator prof. dr. Bojko Bučar je pojasnil, da UL FDV ne izvaja in ne bo izvajala programov, za
katere nima finančnih sredstev, vendar pa mora imeti določene programe akreditirane, če želi
sodelovati s tujimi univerzami (pri čemer izvaja programv tujini ali kot izredni študij za tujce). Poleg
tega mora imeti UL že pred pridobitvijo evropskih sredstev (npr. Erasmus+) akreditiran program.
Rektor je povedal, da je pomembno ločevati med akreditacijo programov in razpisovanjem
programov. Glede razpisovanja programov bodo sprejeti določeni parametri in pogoji, ki bodo
morali biti izpolnjeni, da bo program lahko razpisan.

Senat je soglasno sprejel naslednje sklepe od št. 12.1. do št. 12.6.:
SKLEP št. 12.1.:
Senat UL sprejema Poročilo o delu Komisije Senata UL za magistrski študij s 7. seje z dne 11. 9.
2014 ter sprejete sklepe na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 12.2.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za matematiko in
fiziko za podaljšanje akreditacije magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna
matematika.
Predlog se v nadaljnjo obravnavo posreduje Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
SKLEP št. 12.3.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Gradbeništvo,
Geodezija in geoinformatika, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, Prostorsko načrtovanje in
Stavbarstvo.
Predlogi se v nadaljnjo obravnavo posredujejo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
SKLEP št. 12.4.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Filozofske fakultete za
podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Anglistika, Etnologija in
kulturna antropologija, Geografija, Germanistika, Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi
(skupni program), Primerjalna književnost in literarna teorija, Slovenistika, Sociologija kulture,
Splošno jezikoslovje in Zgodovina.
Predlogi se v nadaljnjo obravnavo posredujejo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
SKLEP št. 12.5.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloga Fakultete za pomorstvo in
promet za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Pomorstvo in
Promet.
Predloga se v nadaljnjo obravnavo posredujeta Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
SKLEP št. 12.6.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Fakultete za družbene vede
za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Analiza evropske socialne
politike, Diplomacija, Družboslovna informatika, Etnične študije, Evropske študije, Kulturologija –
kulturne in religijske študije, Mediji in pravo, Mednarodni odnosi, Novinarske študije,
Obramboslovje, Odnosi z javnostmi, Politologija – balkanske študije, Politologija – politična teorija,
Strateško tržno komuniciranje, Svetovne študije, Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij in
Varnostne študije.
Predlogi se v nadaljnjo obravnavo posredujejo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.

Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij je podal predsednik komisije prof. dr. Aleksej Turnšek.
Senat je soglasno sprejel
SKLEP št. 13.:

Senat UL sprejema poročilo Komisije za doktorski študij z 8. seje, dne 1. julija 2014, na kateri je:
- Dala soglasja k temam doktorskih disertacij
- Sprejela spremembe doktorskih študijskih programov: Elektrotehnika, Strojništvo in
Statistika
- Imenovala poročevalca za spremembe doktorskega programa Grajeno okolje
- Sprejela rokovnik sej KDrŠ za študijsko leto 2014/2015
- Se seznanila s problematiko sklepanja pogodb o izobraževanju in izdajo računov za šolnine

Ad 14.) Poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica
komisije)
Predsednica Komisije za pritožbe študentov je podala letno poročilo komisije.
Senat je soglasno sprejel
SKLEP št. 14.:
Senat UL se je seznanil s Poročilom Komisije za pritožbe študentov.
Ad 15.) Pritožba v postopku priznavanja tujega izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran
Turk)
Ad 16.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
Ad 17.) Razno
Rektor je povedal še o dogodku Pozdrav brucem, ki bo 30. 9. 2014.
Senator prof. dr. Igor Potočnik se je ob zaključku svojega mandata zahvalil senatorjem in Senatu
UL zaželel uspešno delo še naprej.
Seja je bila zaključena ob 17.10. uri.

Zapisala:
Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik
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