Številka: 030-7/2015
Datum: 18. 6. 2015

ZAPISNIK
18. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 5. 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, izr.
prof. dr. Klement Podnar, FDV, prof. dr. Petra FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter
GABRIJELČIČ, FA, prof. dr. Davorin GAZVODA, BF, prof. dr. Christian GOSTEČNIK, TeoF, prof.
dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, izr. prof. Andrej
KIRBIŠ, VF, prof. dr. Grega STRBAN, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Janez KREK,
PEF, doc. dr. Liljana RIHTER, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, izr. prof. dr. David Nedeljković,
FE, prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Anton RAMŠAK, FMF, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, prof.
dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Tomaž TURK, EF, 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, Matevž ČERNE, FRI Klemen MESAREC, FDV, Ana BELČIČ,
FA, Jan KUKOVEC, BF, Janoš JEŽOVNIK, FF in Miha KAVČIČ, FS - (29 senatorjev).
Odsotnost so opravičili: prof. dr. Bojko Bučar, FDV, prof. dr. Janez Kranjc, PF, prof. dr. Igor
Papič, FE, prof. dr. Peter Šemrl, FMF in prof. dr. Metka Tekavčič, EF.
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. Marinka Drobnič Košorok, pred. KK, prof. dr Andrej Kos, pred.
KI.
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Marjana
Slobodnik, Darja Lisjak, Marijan Leban, Jasna Donko, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak
Jamnik, Jana Lutovac Lah, vsi rektorat UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ (rektorat).

Ad 1.) Določitev dnevnega reda 18. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 18. sejo.
1.
2.
3.
4.

Določitev dnevnega reda 18. seje Senata Univerze v Ljubljani
Seznanitev s predlogom rektorja UL za prorektorico in potrditev kandidatke
Potrditev zapisnika 17. seje Senata UL z dne 21. 4. 2015
Poročilo rektorja
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5. Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL (prof. dr. Andrej Kos,
predsednik Komisije za inovacije)
6. Pravilnik o študentski izkaznici (glavni tajnik)
7. Poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, predsednica komisije)
8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
11. Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev in uporaba meril za volitve v
nazive (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
12. Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec o pritožbi: prof. dr. Davorin
Gazvoda)
13. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
14. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Biomedicina
15. Razno:
- Pooblastilo KDrŠ za odločanje o pritožbah študentk – postopek ponovnega podaljšanja
veljavnosti doktorske teme in postopek menjave študijskega programa)
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 18. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Seznanitev s predlogom rektorja UL za prorektorico in potrditev kandidatke
Rektor je predstavil kandidatko za prorektorico red. prof. Tanjo Mihalič z EF.
Senatorji so soglasno sprejeli
SKLEP št. 2.:
Senat UL se seznanja s predlogom rektorja za prorektorico in potrjuje predlagano kandidatko red.
prof. dr. Tanjo Mihalič za prorektorico.

Ad 3.) Potrditev zapisnika 17. seje Senata UL z dne 21. 4. 2015
Rektor je predlagal v potrditev zapisnik 17. seje Senata UL.
SKLEP št. 3.:
Senat UL potrdi zapisnik 17. seje z dne 21. 4. 2015.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 4.) Poročilo rektorja
Senat UL se seznanil s poročilom rektorja:
- 21. maja je bila ustanovna skupščina Slovenskega inovacijskega stičišča, na kateri je bilo 23
soustanoviteljev. Ti so sprejeli pogodbo o ustanovitvi, izvolili člane sveta, sprejeli program
dela in letni finančni načrt.
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Rektor je senat obvestil, da bo UL predstavila študijske programe na velikem dogodku, ki bo
potekal jeseni v Zagrebu in Rijeki. Pozval je članice, naj razmislijo o predlogih za
predstavitev študijskih programov.
Prorektor prof. dr. Martin Čopič je poročal o uspešnosti črpanja evropskih sredstev iz 7. OP.
Povedal je tudi, da je v teku razpis za veliko opremo, v katerem je predvidenih zelo malo
sredstev.
Glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek je senat seznanila s Pravilnikom o nagrajevanju
zaposlenih iz naslova povečanega obsega dela. Nagrajevanje iz naslova povečanega
obsega dela se lahko pri projektih v okviru Horizon 2020 uveljavlja kot upravičen strošek. Na
MIZŠ so uskladili predpise, ki predstavljajo ustrezno podlago za nagrajevanje. Da pa bi bili ti
stroški upravičeni, mora UL sprejeti enotna merila in kriterije za določitev dodatka. To bo UL
storila s sprejemom navedenega pravilnika. Usklajeno besedilo pravilnika je že bilo
posredovano v mnenje sindikatom, po prejemu le-teh pa ga bo rektor sprejel.
Glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek je senat seznanila s pripravo programa dela za
leto 2016. Na zadnjem kolegiju dekanov je bilo predlagano, da bi v okviru priprave programa
dela za leto 2016 pripravili tudi besedilo in število razpisanih mest za razpise 2016/17. Na ta
način bi čim prej informirali kandidate. Na sestanku prodekanov za študijsko dejavnost je bilo
sklenjeno, da je smiselno pripraviti in objaviti razpise istočasno, da pa je predlagana
časovnica preuranjena, ker v tej fazi še nimajo podatkov o vpisanih študentih za tekoče leto.
Prodekani so predlagali, da se razpisna besedila za št. l. 2016/17 potrdijo na članicah in
posredujejo na rektorat do 1.10.2015, število razpisanih mest pa se potrdi na članicah in
posreduje na rektorat do 1.11.2015. Kolegij rektorja meni, da je razpis za vpis pomemben del
programa dela, zato predlaga, da se ob pripravi programa dela posredujejo okvirne številke,
članice pa lahko te podatke po potrebi spremenijo do 1.11.2015.
V razpravi je prof. dr. Dušan Šuput predlagal, naj se fakultete, ki delujejo na področju
poskusov na živalih, dogovorijo in skupaj vzpostavijo »Animal facility«.
Prof. dr. Tomaž Turk je izrazil željo, da bi v jeseni, ko se konča vpis in bi na UL imeli dovolj
časa za izvedbo analize vpisa, izvede analiza vpisanih študentov in se na podlagi izsledkov
analize odzove pri pripravi naslednjega razpisa za vpis, seveda pa se pri tem upošteva tudi
časovno komponento. Prof. dr. Turk je predlagal tudi reorganizacijo dela fakultet in
strokovnih služb rektorata za drugo leto (te so precej obremenjene s samim vpisom). V
kolikor bi želeli vnaprej fiksirati vpisna mesta, bi s tem le podaljšali pripravo študijskih
programov. Učni cilji programov ostajajo fiksni, ostalo pa naj bi bilo bolj fleksibilno, torej iz
tega izhaja tudi prilagoditev vpisa.
Rektor prof. dr. Ivan Svetlik je poudaril, da treba pričeti s postopkom dovolj zgodaj in podatke
o številu študentov vključiti v program dela, saj je to pomemben podatek tudi za tuje
študente.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je predlagal, da se v programu dela predvidi enako število mest kot jih
je bilo v tekočem letu, potem pa se le-ta dopolni, popravke pa se javi v oktobru in novembru.
Ker je potrebno za dobro leto v naprej podati obvezo, UL potrdi tekoče številke preteklega
oz. tekočega leta in te prilagodi kasneje.
Rektor prof. dr. Ivan Svetlik je predlagal nadaljnje usklajevanje, članice bodo o tem
pravočasno obveščene, pri tem pa je dodal, da nekaj dejstev o razpisu mora biti zapisanih v
program dela, vendar mora biti vse zastavljeno zelo fleksibilno.
Prof. dr. Tomaž Turk je pojasnil, da so glede tujih študentov širom sveta poznani različni
modeli. V celoti pa ne obstoji neka univerzalna rešitev. Tuje študente predvsem zanima
vsebina in kompetence, ki jih pridobijo tekom študija, vpisni postopek pa ni tako pomemben,
saj je ta za študente tako ali tako dano dejstvo. Problem, ki se tu pojavlja je kako predstaviti
vsebino študijskega programa, saj po objavi razpisa za vpis in do samega vpisa zmanjka
časa za ureditev vseh formalnosti, za tuje študente pa je to lahko izjemno problematično (še
posebej za tujce izven EU), zatorej bi bilo potrebno urediti to problematiko na način, da tujih
študentov ne izgubimo.
Prof. dr. Dušan Šuput je tekom razprave postavil vprašanje ali gre za privabljanje tujih
študentov na rednih ali izrednih programih. Rektor je na to vprašanje podal odgovor, da gre v
primeru razpisa in tujih študentov tako za redne kot tudi izredne programe.
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Rektor je proti koncu razprave povzel dejansko stanje izraženih mnenj, pri čemer se bo v
program dela zapisalo, da se morajo v prihodnje pravočasno urediti formalnosti vpisnih
postopkov pri tujih študentih izven EU.
Glavni tajnik Mihaela Bauman Podojstršek je sklenila razpravo s predlogom, da UL
posreduje v naslednji razpis za vpis številke iz zadnjega razpisa, pri tem pa tiste članice, ki
se bodo odločile za spremembo, vnesejo spremembe, saj je oktobra še vedno odprta
možnost za vnos sprememb.
Zbrani senatorji so se strinjali s predlaganim predlogom.

Ad 5.) Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na UL (prof. dr. Andrej Kos,
predsednik Komisije za inovacije)
Predsednik komisije za inovacije prof. dr. Andrej Kos je predstavil prenovljen Pravilnik o upravljanju
s pravicami industrijske lastnine na UL (v nadaljevanju Pravilnik). V Pravilnik je bila dodana bolj
eksplicitna izjava za vse, ki niso zaposleni na UL (torej študenti, gostujoči
profesorji/raziskovalci,…), da sprejemajo ta Pravilnik zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, kot tudi
zaradi možnosti ustvarjanja novih izumov in posledičnega ravnanja skladno s tem Pravilnikom.
Dodan je bil tudi del, ki ureja know-how. Spremenila so se tudi razmerja delitve prihodkov med
članico in izumitelji. Spremenjen je bil proces prevzema izuma (obrnjen proces v primerjavi s
trenutnim, ki ga pozna UL). Poleg tega obrazec za prijavo izuma ni več del Pravilnika, s čimer je
bilo olajšano delo komisije, saj je bil ta obrazec do sedaj zgolj formalnost. Predsednik komisije za
inovacije je v nadaljevanju pojasnil, da mora vsak izumitelj, ko pride do izuma, to prijaviti komisiji in
da v primeru, ko tega ne stori, še ne pride do kršitve, temveč je to zgolj v primeru, ko bi bila UL
zaradi takega ravnanja oz. opustitve ravnanja oškodovana.
V razpravi je sindikalna zaupnica Tjaša Podpečan izpostavila spremembe 6. člena pravilnika
(Kršitve pravilnika – kršitve pogodbe o zaposlitvi) in ker se Pravilnik v tem delu tiče pravic in
obveznosti zaposlenih, bi bilo potrebno pridobiti tudi mnenje sindikata, zatorej predlagajo, da se
Pravilnika še ne sprejme v tej fazi, ker si želijo še nekaj časa za podajo pripomb.
Rektor je pojasnil, da pravilnika niso poslali v mnenje sindikatu, ker prenovljen pravilnik zgolj
povečuje pravice zaposlenim, saj nudi dodatno zaščito izumiteljem.
Senator Janoš Ježovnik se je v okviru razprave dotaknil in pojasnil ravnanje v primeru naročila
zunanjega naročnika, ko gre za novo pridobljeno znanje v okviru določenega patenta in kdaj le-to
pripada naročniku. V primeru, da je to določeno v sami pogodbi in v kolikor naročnik ni država ali
EU, potem pripade patent naročniku, pridobljeno znanje pa odvisno kako je to formulirano v sami
pogodbi.
Prof. dr. Branko Širok je izrazil svoje mnenje glede predlaganega Pravilnika, ta naj bi bil težko
razumljiv. Ravno zaradi te okoliščine pa so se odločili dati Pravilnik v kontrolo strokovnjakom, ki so
kljub svoji strokovnosti Pravilnik tolmačili na popolnoma drug način oz. so prišli do sklepa, da je
trenutni Pravilnik zapisan na ne dovolj jasen in natančen način. Pri tem pa senator prof. dr. Branko
Širok izpostavlja, da sam trg (torej licenčnine) ni vključen v ta dokument oz. vse skupaj glede trga ni
dovolj jasno zapisano. Njegov predlog, ki ga je podal proti koncu je šel v smeri, da Pravilnika ne bi
bilo pametno podpreti, pač pa pregledati in preurediti.
Rektor je kljub izraženemu mnenju senatorja prof. dr. Široka predlagal, da bi na podlagi dejstva, da
je Statutarna komisija dala Pravilniku zeleno luč, sprejeli neke določene rešitve.
Prof. dr. Borut Božič je v nadaljevanju razprave dejal, da ima Pravilnik vse potrebne sestavine,
vseeno pa so patenti in avtorska dela rezultat dela ljudi, ki niso pravniki, zatorej bi bile enostavnejše
zapisane dikcije Pravilnika za ljudi, ki ustvarjajo na tem področju veliko boljše in tudi bolj uporabne.
Še posebej je poudaril pravno varnost, ki bi jo nudil bolj enostaven in jasneje zapisan Pravilnik v
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primeru sklepanju pogodb s tretjimi osebami, pri čemer ne bi bilo takšnega tveganja, da bi se
sklepale pogodbe, ki bi bile tako njim, kot tudi UL v škodo.
Na prej omenjeni predlog je rektor podal predlog, da bi bilo mogoče poleg Pravilnika sprejeti še
določena navodila oz. smernice.
Prof. dr. Andrej Kos je na rektorjev predlog podal predlog spremnega teksta k Pravilniku, ki bi
pomagal pri interpretiranju Pravilnika ( ta naj bi bil v določenem delu tudi že pripravljen).
Sindikalna zaupnica Tjaša Podpečan je izpostavila dejstvo, da je potrebno 6. člen uskladiti z
veljavno zakonodajo (ZDR-1), namreč kršitev pogodbe (malomarnost in naklep) mora biti
dokazana, česar pa trenutni Pravilnik ne določa.
Jasna Donko je na predlog sindikalne zaupnice podala pojasnilo, da se bile določbe o kršitvi
pogodbe o zaposlitvi dodane na predlog članic in da gre v tem primeru zgolj za bolj eksplicitno
opredelitev kršitev kot v prejšnjem Pravilniku. Na tem mestu je Jasna Donko podala razlago glede
pravic intelektualne lastnine v primeru, ko je tuj naročnik v celoti tudi financer (tu se pravice določijo
preko pogodbe) in v primeru, ko je tuj naročnik zgolj delni financer (v tem primeru gre za delno
financiranje tudi iz javnih sredstev) in zato veljajo drugačna pravila. Ta so določena v Pravilih o
dodeljevanju državnih sredstev iz tega pa sledi, da podjetje ne more imeti vseh pravic intelektualne
lastnine.
Alenka Golobič je na pripombo sindikalne zaupnice podala odgovor, da se lahko kršitve v samem
Pravilniku tudi drugače zapišejo. Torej, če sindikate moti zapis lažja kršitev in težja kršitev se lahko
to zapiše skladno z ZDR-1, torej kršitev pogodbe, ki ima za posledico disciplinsko odgovornost
delavca, v drugem primeru pa takšne hujše kršitve, ki lahko rezultirajo v odpovedi pogodbe o
zaposlitvi..
Rektor je želel v nadaljevanju narediti povzetek razprave in Senatu podal tri predloge kako bi uredili
trenutno stanje v zvezi s predlaganim Pravilnikom. Torej, da se sprejme Pravilnik kot je bil
predlagan, da se sprejme poleg Pravilnika tudi predvidena obrazložitev, ter da se predvidene
sankcije uskladijo z veljavno zakonodajo, kot predlagajo tudi sindikati.
Prof. dr. Branko Širok je ob tem še pristavil, da trenutno predlagani Pravilnik ni v redu niti za tuje
firme in te ravno zaradi tega dejstva ne bodo podpisovale pogodb, saj Pravilnik vsebuje možnosti
oporekanja UL pri določenih patentih, ki so bili financirani ravno s strani teh firm. Pravilnik kot tak
vsebuje nedorečene zadeve in lastnik patenta nikakor ne more vedeti ali bo na koncu res postal
lastnik patenta ali ne.
Rektor je na podlagi razprave in podanih mnenj predlagal, da se Pravilnika ne potrdi in predlaga 10
dni za vlaganje amandmajev in končno ureditev Pravilnika. Zaradi mešanih mnenj v sklopu te
razprave je bila sprejeta odločitev, da se predlog Pravilnika ne sprejme, v 10 dneh morajo
zainteresirane strani podati vsa odprta vprašanja, potem pa se Pravilnik sprejme z novo
interpretacijo in komentarjem.
Senator Janoš Ježovnik je na samem koncu še pristavil, da ko se bodo predlagali in sprejeli
amandmaji k Pravilniku, bo le-ta na koncu posredovan še v mnenje sindikatom.
Senat UL ni glasoval o predlogu sklepa: »Senat Univerze v Ljubljani sprejme Pravilnik o upravljanju
s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.«
Senat UL je soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat Univerze v Ljubljani na tej seji ne bo odločal o sprejemu Pravilnika o upravljanju s pravicami
industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani. Predlog Pravilnika se pošlje v dodatno usklajevanje, pri
tem pa se postavi 10 dnevni rok za vlaganje amandmajev.
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Ad 6.) Pravilnik o študentski izkaznici (glavni tajnik)
Glavna tajnica je predstavila spremembe Pravilnika, ki ga je že sprejela tudi Statutarna komisija.
Bistvene spremembe Pravilnika so bile narejene v 6., 9., 13. členu in prehodnih določbah.
SKLEP št. 6.1.:
Senat Univerze v Ljubljani sprejme spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat Univerze v Ljubljani sprejme čistopis Pravilnika o študentski izkaznici, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, predsednica
komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom Komisije za kakovost.
Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom Komisije za dodiplomski študij in soglasno sprejel naslednje
sklepe:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za računalništvo in informatiko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za računalništvo in informatiko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.3.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za matematiko in fiziko za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa
Računalništvo in matematika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.4.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za upravo ter Fakultete za računalništvo in informatiko za podaljšanje akreditacije
prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Upravna informatika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
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SKLEP št. 8.5.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za elektrotehniko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Elektrotehnika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.6.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za elektrotehniko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.7.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za elektrotehniko za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Multimedijske komunikacije.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.8.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za pomorstvo in promet za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Tehnologija prometa in logistika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.9.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Filozofske fakultete za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Bohemistika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.10.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Filozofske fakultete za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Polonistika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.11.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Filozofske fakultete za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Slovakistika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.12.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Filozofske fakultete za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Slovenistika.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.13.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Industrijsko in unikatno oblikovanje.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
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SKLEP št. 8.14.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Oblikovanje vizualnih komunikacij.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.15.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Konserviranje in restavriranje likovnih del.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.16.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Slikarstvo.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.17.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Kiparstvo.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.18.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za farmacijo za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Kozmetologija.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.19.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Kemija.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.20.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Biokemija.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.21.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Kemijsko inženirstvo.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
SKLEP št. 8.22.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega študijskega programa Kemijska tehnologija.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
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Ad 9.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica )
Senat UL se je seznanil s poročilom Komisije za magistrski študij in soglasno sprejel naslednje
sklepe:
SKLEP št. 9.1:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Biokemija, Kemija, Kemijsko inženirstvo, Kemijsko izobraževanje in Tehniška varnost.
Predlogi se posredujejo v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
SKLEP št. 9.2:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predlog Pedagoške fakultete,
Fakultete za računalništvo in informatiko, Filozofske fakultete in Medicinske fakultete za podaljšanje
akreditacije skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Kognitivna znanost.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
SKLEP št. 9.3:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predloge Filozofske fakultete za
podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Antični in humanistični študiji,
Etnologija in kulturna antropologija (dvodisciplinarni), Grški jezik, književnost in kultura
(dvodisciplinarni), Latinski jezik, književnost in kultura (dvodisciplinarni) in Primerjalna književnost in
literarna teorija (dvodisciplinarni).
Predlogi se posredujejo v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
SKLEP št. 9.4:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za družbene vede
za akreditacijo skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Evropske študije.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik)
Senat UL se je seznanil s poročilom o delu Komisije za doktorski študij, katera je 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, Humanistika in družboslovje, Matematika in fizika in Kineziologija
- Obsodila umik razpisov Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje za leto 2015, ki se
nanašata na štipendiranje državljanov Zahodnega Balkana za magistrski in doktorski študij
in razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini. Poleg
razpisov za mlade raziskovalce v Sloveniji ni več nobenih drugih sistemskih sredstev
namenjenih sofinanciranju doktorskega študija!
SKLEP št. 10.1:
Senat UL sprejme sklep o podaljšanju akreditacije interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Bioznanosti in vlogo posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
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Senat ocenjuje, da je predlog Biotehniške fakultete in sodelujočih članic Fakultete za
elektrotehniko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za strojništvo in Zdravstvene
fakultete pripravljen v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.2:
Senat UL sprejme sklep o podaljšanju akreditacije doktorskega študijskega programa
Kemijske znanosti in vlogo posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
Senat ocenjuje, da je predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pripravljen v skladu z
Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11.) Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev in uporaba meril za
volitve v nazive (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom Habilitacijske komisije in sprejel naslednje sklepe
SKLEP št. 11.1.:
Izr. prof. dr. Željko Gorišek, univ. dipl. inž. les., se izvoli v naziv redni profesor za področje znanost
o lesu, na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.2.:
Izr. prof. dr. Peter Stanković, univ. dipl. soc., se izvoli v naziv redni profesor za področje
kulturologija, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.5.:
Senat UL se strinja s stališčem, ki ga je Zdravstveni fakulteti podala HK UL in sicer, da Navodila za
izvajanje meril resnično zahtevajo, da se v bibliografiji navede število strani, pri točkovanju pa
navaja in upošteva število prispevkov. Takšna navodila si niso v nasprotju in ne prihaja do
neskladja, ker gre za dve različni zadevi: navodila za oblikovanje bibliografije ter način izračuna
točk za dele monografij.
V bibliografiji se lahko navede tako število strani monografije in število prispevkov v monografiji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sprememba 33. člena Meril:
Predsednik HK UL prof. dr. Marko Petrič je pojasnil, da bo HK UL predlog besedila oz. spremembe
Meril v primeru sprejetega predloga s strani Senata UL posredovala na Statutarno komisijo in v
primeru potrditve le tega s strani Statutarne komisije, se bo izpeljal formalni postopek spremembe
33. člena Meril.
SKLEP št. 11.6.:
Senat UL se strinja, da se izpelje postopek spremembe 33. člena Meril na način, da velja
habilitacija kandidata, za katerega je bila ugotovljena enakovrednost naziva, le za obdobje
veljavnosti habilitacije na matični instituciji.
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Kandidat naj poleg dokumentacije, ki jo predvidevata Statut in Merila, priloži še originalno
dokumentacijo, na osnovi katere je bil izvoljen na matični instituciji in iz katere je razvidno, ali
izpolnjuje Merila iz UL. Kandidat naj priloži tudi veljavno odločbo o izvolitvi v naziv z matične
institucije.
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP št. 11.7.:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe individualnih interpretacij novih Meril na UL Pedagoški
fakulteti.
Sklep je bil sprejet z večino glasov, 1 senator je ostal vzdržan.
Prof. dr. Marko Petrič je v razpravi o potrebnem delovanju v tujini podal mnenje, da se kot področje
delovanja razume hab. področje, ki je opredeljeno v Merilih, ki jih je sprejel Senat. HK UL je mnenja
kot predlagajo v predlogu sklepa.
Prof. dr. Janez Krek je izrazil pomislek glede predlaganega sklepa, torej različna hab. področja
različna tujina? Kaj pa je potem konkreten namen bivanja v tujini? Da se seznanjamo z različnimi
aspekti delovanja. Prof. dr. Krek pojasni, da se mu v tako moderni dobi v kateri živimo, že trenutni
pogoj 3 mesečnega bivanja v tujini zdi nesmiseln.
Prof. dr. Borut Božič je izrazil svoje delno strinjanje s predlaganim sklepom, saj je delovanje v tujini
na področju na katerem se kandidat habilitira popolnoma logično, vendar pa je pri tem izrazil
pomislek ali je potrebno tudi različno bivanje v tujini? S tem delom predlaganega sklepa pa se ni
strinjal, namreč sam ne vidi razloga v kolikor gre za širše področje, torej ne popolnoma drugo
področje.
Prof. Miran Zupanič je izpostavil dejstvo, da je vzporedna hab. vzporeden postopek, ki mora
izpolnjevati vse predpostavljene pogoje, vendar se lahko z ustrezno interpretacijo to reši na ta
način, da bo formi zadoščeno (fleksibilnost postopka). Bivanje v tujini je ustrezno pokrito dokler gre
za dovolj široko področje, ki pokriva vsa možna hab. področja na katerih bi se želel kandidat izvoliti.
Prof. dr. Marko Petrič je glede na izražena mnenja predlagal umik predloga in pripravo novega
besedila.
Rektor je na koncu povzel vsa izražena mnenja in pojasnil, da bivanje v tujini ni namenjeno
vrhunski dodatni specializaciji na tistem področju kjer se kandidat habilitira, ampak bolj socializaciji
v tuje akademsko okolje (izkušnje, primerjava načina dela,…), zaradi česar ni potrebno vztrajati na
ozkem področju.
SKLEP št. 11.8.:
Senat UL se strinja s stališčem HK UL glede delovanja v tujini pri kandidatu, ki se voli vzporedno v
več področij in sicer, da se smiselno uporabita določili 1. in 3. alineje 55. člena Meril za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne
25.10.2011 (in spremembe z dne 24.4.2012 in 21.10.2014), ki določata, da kandidat deluje v tujini
na področju, na katerem zaproša za izvolitev v naziv.
Poročevalci naj pri pripravi strokovne analitične ocene posebej ocenijo oz. opredelijo, ali je kandidat
deloval v tujini na področju, na katerem zaproša za izvolitev v naziv.
Senat se strinja s predlaganim umikom predloga, pripravo novega ustreznega predloga v skladu s
komentarji in predlogi.

Ad 14.) Kadrovske zadeve
Rektor je predstavil predlog sklepa. Senat je soglasno sprejel
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SKLEP št. 14:
Senat UL sprejme sklep o imenovanju Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa Biomedicina z mandatno dobo od 1.7.2015 do 30.6.2019, v skladu s
predlogom z dne 4. 5. 2015.

Ad 15.) Razno
Rektor je predstavil predlog sklepov:
SKLEP št. 15. 1.:
Senat Univerze v Ljubljani pooblašča Komisijo za doktorski študij, da odloči o pritožbi Julijane
Stojan zoper odločbo Senata Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete št. RDrŠ/DOK-162-15/ON z
dne 7. 4. 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Razno:
Janoš Ježovnik je izpostavil dejstvo, da je javni sklad za štipendiranje umaknil dva razpisa (eden je
bil za obiske doktorskih študentov v tujini), sedaj pa ga je zanima kako, če sploh bo UL postopala v
okviru te odločitve.
Rektor je na postavljeno vprašanje podal sledeči odgovor: »UL je glede umika močno protestirala in
svoje ogorčenje izražala preko pisanja protestnih dopisov na ministrstvo, vendar pa odgovora s
strani pristojnih še ni bilo. Žal drugih inštrumentov kot so vlaganje protestnih dopisov, pisanje
vprašanj in pritožb UL v tem trenutku nima.«
Seja je bila zaključena ob 17.10 uri.
Zapisal: Aljaž Kotar Mlakar

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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