Številka: 030-7/2015-4
Datum: 22. 4. 2015

ZAPISNIK
17. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 21. 4. 2015 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Milan BATISTA, FPP, 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, prof. dr. Janez KREK, PEF, doc. dr. Liljana Rihter, FSD, prof.
dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Peter
ŠEMRL, FMF, 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: Klemen MESAREC, študent FDV, Ana BELČIČ, FA,
Jan KUKOVEC, BF, Janoš JEŽOVNIK, FF, Miha KAVČIČ, (30 senatorjev).
Odsotnost so opravičili: prof. dr. Davorin GAZVODA, BF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF,
študenta: Ivan KUKULJAN, FMF, Matevž ČERNE, FRI,
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Martin Čopič, red. prof. Matej Zupan, oba prorektorja UL, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač,
pred. KMŠ, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr.
Samo Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Tanja Mihalič, EF.
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, prof. dr. Aleksandra Kanjuo
Mrčela, Alenka Golobič, Urša Lavrič, Marjana Slobodnik, Darja Lisjak, Marijan Leban, vsi rektorat
UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ (rektorat).

Ad 1.) Določitev dnevnega reda 17. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 17. sejo.
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda 17. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 16. seje Senata UL z dne 31. 3. 2015
Poročilo rektorja
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
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6. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
7. Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
8. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec o pritožbi: prof. dr. Davorin Gazvoda)
9. Kadrovske zadeve:
pooblastilo KOD - učni načrti kreditno ovrednotenih predmetov obštudijskih dejavnosti
imenovanje članov komisij Senata
10. Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 17. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 16. seje Senata UL z dne 31. 3. 2015

Rektor je predlagal v potrditev zapisnik 16. seje Senata UL.
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnika (s pripombami iz razprave) 16. seje z dne 31. 3. 2015.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 3.) Poročilo rektorja
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja:
- Prorektor prof. dr. Martin Čopič je poročal o delu usmerjevalne skupine pri ARRS. ARRS je
pripravila zaključno poročilo, ki se nanaša na ocenjevanje projektov in na raziskovalne
programe. Pri ocenjevanju projektov so predvidene naslednje izboljšave: numerično
ocenjevanje bo predstavljalo le še vstopen pogoj; recenzenti se bodo morali med seboj
usklajevati in predložiti usklajeno poročilo; recenzent bo izbran iz širšega spiska; projekti bodo
ocenjevani ločeno za osnovne raziskave in aplicirane raziskave. Pri spremembah na področju
raziskovalnih programov je izpostavil, da za velike organizacije, kot je UL, institucionalno
financiranje posledično pomeni, da bodo morale organizacije vzpostaviti sistem notranje
(institucionalne) evalvacije. Usmerjevalni skupini je prorektor predlagal, da naj se poročilo v tem
delu odloži. Naslednja predvidena sprememba je, da naj bi se programi vodili na eni
raziskovalni organizaciji. To bo pri izvajanju programov privedlo do problemov, ker so programi
v večini povezani z več organizacijami.
Senator prof. dr. Branko Širok je vprašal, kakšne so možnosti reagiranja na neustrezne
recenzente. Prorektor je pojasnil, da lahko prijavitelj sam predlaga recenzente, pri čemer pa je
ARRS obljubil nabor boljših recenzentov. Prof. dr. Janez Kranjc je menil, da je temeljni problem
v tem, da je prvi del ocenjevanja izveden na podlagi izločanja in da ni na voljo ocenjevalcev vsa
področja. Prorektor je pojasnil, da ARRS po novem predlaga prehod na enostopenjsko
ocenjevanje.
- Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič je poročala o Slovenskem inovacijskem stičišču.
Povedala je, da bo ustanavljanje potekalo po fazah, saj organizacije, ki bodo sodelovale, zaradi
internih postopkov še niso vse uspele izvesti postopkov za vstop v članstvo. Trenutno se
poganjajo tri področja: področje zdravja, področje energije in področje nanostrukturiranih
materialov. Veliko je povezovanja, koordinacije, pri katerem sodelujejo strokovnjaki z različnih
področij. Rektor je dodal, da je bila na sestanku evropskih univerz tema energija, in da je EUA
sprožila akcijo UNISET, katere namen je pregled stanja tega področja na evropskih univerzah.
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Predlagal je razmislek o pripravi interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Energija.
Senator prof. dr. Dušan Šuput je vprašal, ali se bo kdo z UL udeležil srečanja Mediteranskega
programa v Sofiji. Senator prof. dr. Papič je spomnil na poseben sklad na UL, iz katerega bi
lahko financirali udeležbo. Rektor se je strinjal, da bi bilo dobro, da se nekdo udeleži srečanja.
Zadevo bo prevzel prorektor prof. dr. Martin Čopič.

Ad 4.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 12. redne seje KDŠ
z dne 9. 4. 2015 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL, ki ga je predstavil
predsednik komisije prof. dr. Samo Kropivnik.
Senat je soglasno sprejel naslednje sklepe:
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Dramaturgija in scenske umetnosti.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št.4.2.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Dramska igra.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Film in televizija.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 4.4.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Gledališka režija.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.

Ad 5.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica )
Senat UL se je seznanil s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 13. seje z
dne 9. 4. 2015 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL. ki ga je predstavila
predsednica komisije prof. dr. Maruška Šubic Kovač.
Senat je soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 5:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Akademije za gledališče,
radio, film in televizijo za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje
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Dramaturgija in scenske umetnosti, Dramska igra, Filmsko in televizijsko ustvarjanje, Filmski in
televizijski študiji, Oblike govora in Scensko oblikovanje.
Predlogi se posredujejo v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
Ad 6.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik)
Senat UL se je seznanil s poročilom o delu Komisije za doktorski študij, ki ga je predstavil
predsednik komisije prof. dr. Aleksej Turnšek. Komisija je na sejah med drugim:
- Po pooblastilu Senata UL dala soglasja k temam doktorskih disertacij in njihovim dopolnitvam;
- Po pooblastilu Senata UL potrdila spremembe doktorskih študijskih programov Kemijske
znanosti in Pravo;
- Imenovala poročevalce za spremembe doktorskih študijskih programov: Kineziologija,
Matematika in fizika, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede in Teologija ter za podaljšanje
akreditacije doktorskega študijskega programa Bioznanosti.
SKLEP št. 6.1:
Senat UL sprejme sklep o podaljšanju akreditacije doktorskega študijskega programa Arhitektura
ter vlogo posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
Senat ocenjuje, da je predlog študijskega programa Fakultete za arhitekturo pripravljen v skladu z
Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 6.2:
Senat UL sprejme sklep o podaljšanju akreditacije doktorskega študijskega programa Tekstilstvo,
grafika in tekstilno oblikovanje ter vlogo posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
Senat ocenjuje, da je predlog študijskega programa Naravoslovnotehniške fakultete pripravljen v
skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik komisije je nadalje predstavil predlog komisije, da bi Senat UL sprejel sklep, da morajo
vse objave, povezane z doktorskim delom, navesti tudi ime univerze. To velja tudi v primeru, ko sta
kandidat in mentor zaposlena v drugi organizaciji.
Senatorji so razpravljali o predlogu komisije in možnih različnih zapisih predlaganega sklepa ter
sankciji za primere, ko objava ne vsebuje navedbe univerze. Po opravljeni razpravi je senat sprejel
SKLEP št. 6.3:
Senat UL sprejme sklep, da morajo vse objave, povezane z doktorskim delom, navesti tudi ime
univerze. To velja tudi v primeru, ko sta kandidat in mentor zaposlena v drugi organizaciji.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 7.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik)
Na podlagi predloga Habilitacijske komisije UL je Senat UL sprejel naslednje sklepe:
SKLEP št. 7.1.:
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Izr. prof. dr. Metka Filipič, univ. dipl. ing., se izvoli v naziv redna profesorica za področje
toksikološka kemija, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 7.2.:
Izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad., se izvoli v naziv redna profesorica za
področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 7.3.:
Izr. prof. dr. Elen Twrdy, dipl. inž. za pomorski promet, se izvoli v naziv redna profesorica za
področje prometna tehnologija, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za pomorstvo in promet.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je bil vzdržan.
SKLEP št. 7.4.:
Izr. prof. dr. Borut Bajc, univ. dipl. fiz., se izvoli v naziv redni profesor za področje fizika, na Univerzi
v Ljubljani, Fakulteti za matematiko in fiziko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 7.5.:
Izr. prof. dr. Margareta Strojan Fležar, dr. med., se izvoli v naziv redna profesorica za področje
patologija, na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 7.6.:
Izr. prof. dr. Rok Vengust, dr. med., se izvoli v naziv redni profesor za področje ortopedija, na
Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 9.) Kadrovske zadeve
9.1. Pooblastilo KOD za sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotenih predmetov
obštudijskih dejavnosti
Rektor je predstavil predlog pooblastila Komisije za obštudijsko dejavnost za sprejem učnih načrtov
kreditno ovrednotenih predmetov obštudijskih dejavnosti.
Senat je sprejel sklep:
SKLEP št. 9.1.:
Na podlagi 5. člena Pravilnika o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, Senat UL pooblašča
Komisijo za obštudijsko dejavnost za sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotenih predmetov
obštudijske dejavnosti.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je glasoval proti.
9.2. Imenovanje članov komisij Senata
Rektor je predstavil predlog Študentskega sveta za člane senatnih komisij. Senat je soglasno
sprejel sklep:
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SKLEP št. 9.2.:
Senat UL imenuje člane komisij Senata UL v skladu s predlogom Študentskega sveta UL:
Komisija za doktorski študij
DAVID HOMAR, FS
Komisija za razvoj informacijskega sistema
ŽAN ZADNIKAR, FRI
Mandat študentov predstavnikov v komisijah senata UL je eno leto.
Ad 10.) Razno
Rektor je čestital ekipi UL FS za zmago na tekmovanju v gradnji daljinsko vodenih letal Design/Build/Fly, ki je potekalo v ZDA.
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.
Zapisala: Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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