Številka: 030-9/2015
Datum: 29. 10. 2015

ZAPISNIK
21. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 27. 10. 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. Rado BOHINC, 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. Janez KRANJC, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Janez KREK,
PEF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, izr. prof. dr. Janez STARE, FU, prof.
dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka
TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG, prof. dr. Nikolaj ZIMIC, FRI, prof. Miran
ZUPANIČ, AGRFT, študenti: Matevž ČERNE, FRI, Klemen MESAREC, FDV, Ana BELČIČ, FA,
Jan KUKOVEC, BF, Matej DROBNIČ, FS, Maja HERCOG, PEF in Miha KAVČIČ, FS, - (31
senatorjev).
Odsotnost so opravičili: izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, doc. dr. Marija ZALETEL, ZF, prof. dr.
Milan ŽVAN, FŠ.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja,Prof. dr. Polonca
Trebše, ZF - nadomešča senatorko; prof. dr. Tanja Mihalič, prorektorica UL, izr. prof. dr. Maruška
Š. Kovač, pred. KMŠ, prof. dr. Vesna Žabkar, nam. pred. KDrŠ, prof. dr. Marko Petrič, pred. HK,
mag. Mirjam Kotar, nam. pred. KRKS, prof. dr. Miha Juhart, pred. Stat. kom.
Prisotni so bili tudi: Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Jana
Lutovac Lah, Teja Velkavrh, Jerca Rupert, vsi rektorat UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ
(rektorat).

Ad 1.) Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 21. sejo, s popravki.
1. Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL z dne 30. 6. 2015 in 20. seje Senata UL z dne 29. 9.
2015

1

Poročilo rektorja
Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (204. a člen in člen za RUL)
Program dela
Postopek za odvzem naziva redni profesor
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika
komisije)
9. Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema in Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja
knjižnic Univerze v Ljubljani ( mag. Anamarija Rožić, predsednica komisije)
10. Poročilo Habilitacijske komisije, volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
11. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
12. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje članov Habilitacijske komisije UL,
- Imenovanje člana Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti UL,
- Imenovanje člana Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL.
13. Razno
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rektor umika z dnevnega reda točko 12. (prva alineja – imenovanje članov Habilitacijske komisije
UL). Povedal je, da moramo še enkrat pregledati vse poslane predloge.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 21. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL z dne 30. 6. 2015 in 20. seje Senata UL z dne
29. 9. 2015
Rektor UL opozori senatorje na napako, ki se je zgodila pri pripravi gradiva za 20. sejo Senata UL.
Prepozno smo ugotovili in popravili gradivo – zapisnik 19. seje Senata UL. Ker obstaja možnost, da
senatorji niso opazili, da je bil v gradivu prvotno objavljen zapisnik 18. seje Senata UL (in na dan
20. seje senata objavljen pravilni zapisnik 19. seje Senata UL), bomo dali v potrditev ponovno
zapisnik 19. seje Senata UL.

SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnik (s pripombami iz razprave) 19. seje z dne 30. 6. 2015 in 20. seje Senata
UL z dne 29. 9. 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da je pričela z delom delovna skupina za spremembe ZVIS, ki naj bi kmalu
pripravila tekst. Ministrstvo naj bi letos vložilo predlagane spremembe v sprejem. Predlagane
spremembe bi začele veljati v letu 2017.
Rektor je opozoril na navodilo glede dela upokojenih profesorjev. Navodila vam bodo pomagala pri
urejanju zadev. Glavno sporočilo je, da se upokojeni profesorji ne vključujejo v ključne vloge.
Rektor je povedal, da nas čaka delo z Računskim sodiščem. Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni
tajnik UL, je povedala, da je sodišče začelo revizijo poslovanja Univerze v Ljubljani. Začetek je 26.
novembra in bo trajala predvidoma 5 mesecev. Želijo imeti dokumente, ki se nanašajo na pravni
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status članic pred sprejetjem ZVIS v letu 1993, razmerje med UL in članicami (povezava z
dejavnostjo, ki jo članice izvajajo), razmejitev premoženja in razmejitev odhodkov za izvajanje
javne dejavnosti ter dokumente o prenosu lastnine iz države na univerzo. Za nekaj od teh
dokumentov bomo prosili članice, da jih posredujejo na univerzo (poročilo vseh morebitnih
opravljenih nadzorov).
Rektor je dal besedo prorektorici prof. dr. Tanji Mihalič, in sicer glede tematike povezane z begunci.
Povedala je, da aktivnosti, ki smo jih na UL v povezavi z rektorsko konferenco opredelili na tem
področju, delujejo po celi EU. EUA poziva vse univerze in evropske vlade, da zagotovijo
informiranje beguncev, pripravljalne programe, učenje jezika, časovno krajšanje postopkov za
vstop in pridobivanje štipendij in drugih koristi, nudenje dostopa do visokošolskega izobraževanja
tudi za begunce brez statusa, fleksibilne postopke priznavanja izobrazbe in diplom, finančno
podporo za begunce študente in akademike ter sredstva za visokošolske institucije iz nacionalnih in
evropskih virov. Kar nekaj je tudi vprašanj novinarjev in sicer kako bo UL ukrepala v zvezi z
begunsko problematiko. Rektor je povedal, da je potrebno biti pripravljen, sicer pa se ne ve še, če
se bo potrebno te zadeve bolj aktivno lotiti. Ta trenutek gre begunski val mimo nas. Prof. dr. Božič
je povedal, da je v enem izmed zapisnikov navedeno, da bo glede beguncev oz. tujcev (dodatno
leto) pojasnilo poslano na elektronske naslove dekanov. Prorektorica je povedala, da je bilo to že
poslano, ampak, da lahko zadevo ponovno pošljejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (204. a člen in člen za RUL)
Prof. dr. Juhart je povedal, da je komisija izvedla postopek sprememb statuta UL. Povedal je, da se
sprejete spremembe nanašajo na 127. člen statuta in 171. člen statuta, ter na nov 204. a člen
statuta. V roku, ki ga je določil senat, je komisija prejela nekaj amandmajskih pripomb in nekaj
splošnih pripomb članic. Statutarna komisija je obravnavala amandma UL FF, da se doda v 127.
člen »in ugotavljanje plagiatorstva«. Statutarna komisija je sprejela ta amandma. Ostale pripombe
niso bile vezane na amandmajske pripombe. Bolj pa se nanašajo na podstatutarne akte in ne toliko
na samo spremembo statuta. Na podlagi navedenega statutarna komisija predlaga spremembe kot
sledi iz sklepa.
Prof. dr. Zupanič je povedal, da se umetniški nastopi ne izvajajo kot dejavnost. Eno je umetniško
delovanje v okviru pedagoškega procesa. Meni, da bi bilo potrebno v 2. odstavku 204. a člena
prečrtati besedo umetnosti.
(prof. dr. Kranjc je prišel na sejo ob 14.35)
Prof. dr. Kranjc je povedal, da je v zvezi s tem že pisal rektorju po elektronski pošti. Moti ga povod
za spremembo statuta. Povod je verjetno bil povezan z visokimi zaslužki na nekaterih članicah. Ni
se izkazalo, da bi bilo karkoli nezakonito v zvezi s tem. Ti zaslužki so nastali pri izvajanju temeljne
dejavnosti članic, iz izrednega študija.. Izrazil je skrb, da bomo s pravilniki, ki so omenjeni v členu
sprememb statuta dosegli prezapletene postopke in administrativno urejali stvari, ki so sicer izrazito
etična vprašanja. Ali je naloga univerze, da omejuje ali da spodbuja, tudi akademsko sfero.
Razmisliti je potrebno ali je ta pot, ki smo jo ubrali, ustrezna. Tudi, ko gre za soglasje, pogreša, kdaj
je potrebno dobiti soglasje. Meni, da člen problema ne bo rešil.
Prof. dr. Juhart je povedal, da smo vezani na zakonski okvir. Jasno je, da lahko statut poseže v
pravico posameznika, v mejah zakonodaje. Podoben učinek bi lahko dosegli tudi tako, da uredi
pravila oz. podstatutarne akte, v katerih uredi vprašanja konkurenčne prepovedi. Verjetno to ni ne
prva ne zadnja določba, ki navaja zakonska določila.
Rektor je povedal, da smo urejanje teh vprašanj imeli že v programu dela, še predno je prišlo do te
afere spomladi. Vsekakor pa je to pripomoglo k pospešitvi rešitve tega problema. To so zahtevali
tudi kolegi iz univerze, da se zadeva reši. Tudi v parlamentarnih odborih so predlagali, da je
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potrebno zadevo rešiti. Vsekakor je bolje, da to sami rešimo, kot da pustimo, da nam to zadevo
rešijo drugi. Gre za vprašanje avtonomije univerze, ki jo zmeraj spremlja določena odgovornost.
Prof. dr. Kranjc je rekel, da konkurenčna klavzula teh ekscesnih zaslužkov ne dosega.
Prof. dr. Tekavčič je povedala, da je v programu dela za lansko leto bilo zapisano, da bomo te
zadeve začeli urejati. Pri teh zaslužkih ni šlo samo za izvajanje dejavnosti članic izrednega študija,
ampak tudi za svetovalna dela podjetjem. Strinja se z rektorjevo argumentacijo, da je prav, da
začnemo to področje urejati. Največja škoda bi bila narejena, če bi s spremembami zavrli
svetovalno delo, ki je neizogibno. Cel sveženj dokumentov bo tudi šel v ponovno razpravo, kar
dekanija UL EF pozdravlja.
Prof. dr. Bohinc sprašuje, kaj so dejavnosti, ki jih dejansko opravlja univerza. To zna biti v
posameznih primerih, sporno. Rektor je povedal, da je ta ureditev predvidena v podstatutarnem
aktu.
SKLEP št. 4.1.:
Senat Univerze v Ljubljani sprejme amandma prof. dr. Zupaniča in sicer, da se v drugem odstavku
predlaganega 204. a člena črta »umetniški nastopi,«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat Univerze v Ljubljani sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani v skladu s
predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 21. 10. 2015, ki je priloga tega sklepa.
Za predlagan sklep je glasovalo 23 senatorjev. Sklep je bil sprejet.
Študent senator je povedal, da niso glasovali za spremembo, ker se ne strinjajo s predlogom 171.
člena statuta in sicer glede tega, da študent nima pritožbe. Prof. dr. Juhart je povedal, da
računalniški program samo pošlje poročilo, potem pa za možnost nadaljnjega postopka odloča
senat. Gre za oceno senata in upravnega postopka s pritožbo ni mogoče vlagati. Tukaj veljajo
splošna pravila, kot pri drugih ocenah. Poudaril je, da to ni avtomatizem, da bi na podlagi
računalniškega programa sprejeli, da gre za plagiat.

Ad 5.) Program dela
Rektor je poudaril, da gre to za program dela za prihodnje leto. Ustavil se je predvsem pri
kratkoročnih ciljih, ki naj bi jih dosegli v prihodnjem letu. Pri izobraževalni dejavnosti začenjamo z
vprašanjem preurejanja programske strukture. Napovedujemo, da bo narejena tudi analiza naše
programske strukture. Informacije o programih bomo vnesli v ustrezno programsko orodje. Iz tega
bomo lahko pripravili tudi določene zaključke. Podaljšanih naj bi bilo 24 akreditacij programov za
naslednje leto. Drugi cilj je zagotavljanje kakovosti, kjer bomo nadaljevali z usposabljanji. Kar
zadeva reakreditacije in akreditacije novih študijskih programov, se bomo držali pravil, ki smo jih
sprejeli (2 nova programa). Študijske programe bomo tudi promovirali, da bi pridobili domače in tudi
tuje študente, in sicer tako, da jih predstavljamo na raznih sejmih, skozi promocijski material
(tiskan ali interaktivni). Take oblike so tudi mednarodne poletne šole. Da bi prišli do tujih študentov,
sklepamo tudi strateška partnerstva s tujimi univerzami. Računamo, da bi MIZŠ razpisalo več
sredstev, da bomo lahko posodabljali študijske procese na več članicah. Čaka nas tudi
usposabljanje v zvezi z delom s tujimi študenti. Pripravljamo tudi navodila v povezavi z delom s
tujimi študenti. V vseh programih želimo povečati vpisna mesta za tuje študente. V tem kontekstu je
omenil še oblikovanje jezikovne strategije. Ponudili bi tudi več programov v tujih jezikih. Pri vsem
tem gre predvsem za internacionalizacijo v vseh oblikah. Želimo, da bi ohranili obseg pridobljenih
projektov in po možnosti povečali oz. povečali njihovo vrednost. Zlasti bi bilo smiselno rezultate
raziskav objavljati v publikacijah. Pri umetniški dejavnosti bi zaključili proučevanje kako se
vzpostavi 3. stopenjski študij in pa bomo skrbeli še naprej za to dejavnost skozi svet za umetnost.
Ob tem je omenil še, da pri popravku ZVIS želimo doseči še, da bi bila umetniška dejavnost
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posebej financirana. Med vsemi dejavnostmi bi vzpostavil še dejavnosti, ki so vezane na karierni
center. Pričakujejo, da bo prijava projekta uspešna. Prav tako je poudaril spremembe Statuta in
sprejem novega Statuta UL.
Mihaela Bauman Podojsteršek se je dotaknila še teme poslovanja. Na področju kakovosti bi
nadaljevali z vsemi aktivnostmi, ki so se izkazale za uspešne in so bile prej financirane preko
evropskih sredstev. Naše aktivnosti bi usmerili v krepitev zanke kakovosti (obiski, izobraževanja).
Na področju kadrovskega razvoja načrtujemo eno novo zaposlitev osebe, ki bi prevzela to
področje. Ta potreba je bila izražena tudi s strani članic. . Načrtujemo tudi uvedbo novega
kadrovskega informacijskega sistema. Z navodili želimo urediti želimo sistem zaposlovanja tujcev.
Kadrovski načrt predvideva zaposlitev 12 oseb v okviru tega so načrtovana urejanja zaposlitev
učiteljev na asistentskih delovnih mestih. Ob morebitnem rebalansu bomo več pozornosti namenili
kadrovskemu načrtovanju.
Na področju investicij bomo nadaljevali z urejanjem evidenc nepremičnin (evidenca v ZK in urejanje
drugih lastninskih zadev). V okviru načrtovanih gradenj so na vrsti akademije, UL FSD, UL FF v
okviru izpraznjene UL FKKT, pri UL FPP načrtujemo podaljšanje pomola in seveda druge fakultete,
ki še čakajo možnost financiranja novih objektov.
Prof. dr. Šuput je vprašal, kaj se smatra pod tujce (iz EU ali ne). Je zelo nizka šolnina in so stroški
veliko višji, kot dobimo za te tuje študente. Pri raziskovalnem delu misli, da bi bilo dobro, da bi
prišlo več denarja za infrastrukturne centre. ARRS daje premalo. Pri načrtu investicij predlaga, da
se načrtuje 2. faza investicije, in sicer, da se bodo v letu 2016 pričele aktivnosti za 2. fazo.
Rektor je odgovoril, kar zadeva šolnine za tuje študente, odloča UO UL. Glede infrastrukturnih
centrov se bomo pogovarjali z ARRS-jem (ni samo od nas odvisno). Kar se tiče gradenj misli, da je
vse notri v dolgoročnih aktivnostih. Tukaj govorimo o kratkoročnih aktivnostih. Prof. dr. Šuput pravi,
da je to kratkoročna aktivnost in prosi, da se doda
Prof. dr. Zupanič je komentiral stran 32. (Upravljanje s stvarnim premoženjem) in sicer predlaga, da
se del, ki se nanaša na UL AGRFT, spremeni. Trenutno piše tako: »pridobitev nadomestnih
prostorov za prostore, ki jih bo ta akademija v septembru 2016 izgubila na Nazorjevi 3, saj
najemodajalec ne namerava po preteku najemne pogodbe le te podaljšati ter izdelava investicijske
in projektne dokumentacije«. Iz tega ni razvidno, da obstajata dva prostorska problema. Po eni
strani je pridobitev te glavne stavbe in drugo pridobitev nadomestnih prostorov za 760 m2 površin,
ki jih bomo najverjetneje (na Nazorjevi) izgubili. Predlaga, da se zapiše nekako tako: »Aktivnosti za
nakup ustreznih prostorov skladno z dokumentom identifikacije investicijskega projekta rešitev
prostorske problematike umetniških akademij Univerze v Ljubljani ter pridobitev nadomestnih
prostorov za prostore, ki jih bo UL AGRFT v sept. 2016 izgubila itn.«
SKLEP št. 5:
Senat UL sprejme Program dela UL za leto 2016, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.) Poročilo Komisije za magistrski študij
Predsednica komisije za magistrski študij, izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač je povzela delo
komisije, kot sledi iz priloge.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij s 17. seje z dne
15. 10. 2015 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij
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Namestnica predsednika Komisije za doktorski študij, prof. dr. Vesna Žabkar je povzela delo
komisije, kot sledi iz priloge.

SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom 21. seje Komisije za doktorski študij, z dne 13. oktobra 2015.
Prof. dr. Kranjc je povedal, da bi bilo na ministrstvu potrebno dogovoriti bolj fleksibilne roke za vpis
doktorskih študentov. Povedal je primer študenta iz Banja Luke, ki je pridobil štipendijo in si želi
vpisati na UL, vendar zaradi rokov to ni mogoče. Tako bo ta štipendija šla na kakšno drugo
univerzo, ki je mogoče bolj fleksibilna.
Prof. dr. Šuput je povedal, da bi bilo zelo fleskibilno, če bi bil vpis možen čez celo leto. Tako bi res
šli v smeri internacionalizacije.
Ana Belčič je poudarila, da organizirajo na ŠOS konferenco v povezavi s to tematiko in bi lahko
prišel kdo iz univerze. Ta komentar naj se smatra kot povabilo na konferenco.

Ad 9.) Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema in Pravilnik o splošnih pogojih
poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani
Namestnica predsednica Komisije za razvoj knjižničnega sistema, mag. Mirjam Kotar je povzela
delo komisije, kot sledi iz priloge.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani z delom Komisije za razvoj knjižničnega sistema.
Predstavila je tudi Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani.
Prof. dr. Kranjc je povedal, da ima nekaj pripomb na pravilnik. Kar se tiče diskrecijske pravice
izključitve bi bilo potrebno določiti pritožbeni postopek. Tudi v primeru, da je potrebno omogočit
dostop do spleta, je potrebno določiti ali brezplačno/plačljivo. Namestnica predsednice komisije je
povedala, da je bil pravilnik usklajen med vsemi knjižnicami UL. Usklajen je bil tudi s pravno službo
UL in službo za mednarodno sodelovanje. Kar se tiče določb v pravilniku je potrebno izpolniti tudi
zakonske določbe. Prof. dr. Kranjc je povedal, da ga moti predvsem 56. člen, ker nikjer ne piše po
kakšnih kriterijih se izreče določena sankcija (subjektivna presoja). Namestnica predsednice je
povedala, da je določen pritožbeni postopek oz. je v 57. členu določeno, da se kriteriji posebej
določijo v pravilih svojih članic.
Prof. dr. Šuput je povedal, da so pripombe prof. dr. Kranjca smiselne. Predlaga, da se še enkrat
pregleda in po potrebi popravi. Rektor je povedal, da je v nadaljnjih členih natančno določeno, da
se zadeva posebej določi na vsaki matični članici (ker se ti postopki določijo in razlikujejo glede na
članice).
Predlog sklepa:
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil sprejet (4 vzdržani).
Ad 10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev
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SKLEP št. 10.2.:
izr. prof. dr. Niko Herakovič, univ. dipl. inž. stroj., se izvoli v naziv redni profesor za področje
izdelovalne tehnologije in sistemi, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.3.:
izr. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., se izvoli v naziv redna profesorica za področje
psihiatrija, na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.4.:
viš. znan. sod. dr. Bojan Žalec se izvoli v naziv znanstveni svetnik za področje filozofija, na Univerzi
v Ljubljani, Teološki fakulteti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.5.:
postopek za izvolitev izr. prof. dr. Marjana Zaletela, dr. med., v naziv redni profesor za področje
nevrologija, na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti, se ustavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Poročilo o delu HK UL na 18. seji z dne 30. septembra 2015.
Priloga:
 Poročilo iz 18. seje HK UL z dne 30.9.2015
Predsednik Habilitacijske komisije, prof. dr. Marko Petrič je predstavil delo komisije, kot sledi iz
priloge.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja z delom Habilitacijske komisije UL na njeni 18. redni seji z dne
30.9.2015.
3. Predlog za ustanovitev novega habilitacijskega področja na UL ZF; prejeto po navadni
pošti dne 7.7.2015 in 19.8.2015
Gradivo:
 dva dopisa ZF
UL ZF je posredovala dve vlogi za dodelitev novih habilitacijskih področij: »Varstvo človekovega in
naravnega okolja« in »Trajnostne tehnologije za dobrobit človeka«.
UL ZF v priloženi utemeljitvi med drugim meni, da bi UL ZF lahko z razvojem novega vidika
trajnostnih tehnologij in inženirskih postopkov v okviru novega habilitacijskega področja prispevala
pomembno dodano vrednost k razvoju na stičišču tehnologije, inženiringa in zdravja človeka.
HK UL je preučila vlogi oz. utemeljitvi UL ZF in razbrala, da je UL ZF poslala dve vlogi za dodelitvi
dveh novih habilitacijskih področij, vendar sta bili utemeljitvi v obeh dopisih identični, zato HK UL
razume, da je UL ZF na HK UL posredovala eno vlogo za odobritev novega habilitacijskega
področja.
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HK UL ugotavlja, da UL ni naklonjena ustanavljanju novih habilitacijskih področij (HK UL je imela
tudi do sedaj v podobnih primerih enako stališče, ki ga je Senat UL vedno podprl). HK UL meni, da
ustanavljanje ozko specializiranih habilitacijskih področij ni primerno. Prav tako je HK UL mnenja,
da so vsebine, ki naj bi bile vključene v predlagano novo habilitacijsko področje UL ZF, že zajete v
različnih področjih na drugih članicah UL (npr.: UL BF, UL FKKT, …). HK UL opominja tudi, da se
kandidati lahko habilitirajo na katerikoli članici UL, kjer je izbrano habilitacijsko področje skladno s
področjem, s katerim se ukvarja kandidat, ki prosi za izvolitev v naziv.
HK UL je po razpravi sklenila, da ne podpira predloga UL ZF za ustanovitev novega habilitacijskega
področja »Trajnostne tehnologije za dobrobit človeka«.
Člani HK UL so stališča sprejeli soglasno in so proti predlogu UL ZF.
Prof. dr. Polonca Trebše (UL ZF) je povedala, da so se za ta korak odločili zato, ker je UL ZF
široka, vendar nima veliko habilitacijskih področij. V zadnjih letih jih je kar veliko zaposlenih takšnih,
ki so matično zaposleni na kakšnih drugih fakultetah in postopki potekajo tako dolgo, da je en član
komisije povedal, da ne bo pisal, da ne bo pisal poročila za zunanje in je to vlekel 6 mesecev.
Težko napredujejo v smeri kot bi želeli. Vsi, ki niso matični, imajo probleme, ker se težko habilitirajo
kje drugje. V hiši ga ne morejo habilitirati in tako se postopki podaljšajo. To je na kratko ozadje,
zaradi katerega bi šli v novo habilitacijsko področje.
Rektor je povedal, da bi bilo potrebno področja še bolj razširit ter da so se že težko dogovorili za
manj področij. Želijo povezati med sabo članice na univerzi tudi tako, da se habilitiramo tudi drugje.
Domačnost je vsepovsod po svoje problematična.
Prof. dr. Mikoš je povedal, da ima problem s sanitarnim inženirstvom. So določeni deli, ki niso
absolutno matični. Dajmo poiskati vsaj za doktorski študij neko skupno področje, kjer bi se videlo
več članic.
Prof. dr. Šuput je povedal, da se ne strinja s tem, da bi se matičnost širila na vse fakultete.
Prof. dr. Papič je povedal, da imajo oni samo eno področje, in sicer elektrotehniko in nimajo
nobenih težav.
Predlog sklepa:
SKLEP št. 10.6.:
Senat UL se strinja, da se ne odobri ustanovitev novega habilitacijskega področja na UL ZF.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan).
4. Priprava avtomatskega oblikovanja bibliografij SICRIS
Član Habilitacijske komisije UL, prof. dr. Franc Smole, je pojasnil, da je na njegovi matični članici,
UL FE, IZUM pripravil avtomatski izpis točkovalnika in bibliografije, ki je pripravljen na osnovi
podatkov v sistemu SICRIS. UL FE je z uporabo storitev zelo zadovoljna.
Predsednik HK UL, red. prof. dr. Marko Petrič in član HK UL, red. prof. dr. Franc Smole sta se na to
temo oglasila pri vodstvu UL oz. pri rektorju, prof. dr. Ivanu Svetliku. Predsednik HK UL, prof. dr.
Marko Petrič je na omenjeni seji še pojasnil, da so na njegovi matični članici UL BF pripravljeni
pristopiti k omenjeni storitvi IZUM-a, tako da bi jo v sodelovanju z IZUM-om pripravili predvsem s
svojimi kadri.
HK UL meni, da s pripravo avtomatskih izpisov bibliografij in točkovalnikov za potrebe habilitacijskih
postopkov ne bi bilo dobro nadaljevati ločeno, po posameznih članicah. K rešitvi tega vprašanja bi
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morala UL pristopiti hkrati za vse članice, verjetno šele v študijskem letu 2016/17, saj prej po
besedah prof. dr. Smoleta IZUM pri tem zaradi prezasedenosti ne more sodelovati. HK UL tudi
meni, da bi lahko izpise pripravljali za skupine članic, ki so si po stroki in predvsem po
interpretacijah Meril dovolj sorodne.
Člani HK UL predlagajo, da bi imeli v doglednem času na eni izmed prihajajočih sej HK UL
sestanek s predstavniki IZUM-a, na katerem bi se dogovorili o možnostih storitev in rešitev, ki jih
ponuja podjetje.
Na IZUM-u bodo pristopili k pripravi avtomatskega oblikovanja bibliografij na nivoju UL v letu 2016,
če bo UL za to pravočasno izkazala interes.
Rektor je povedal, da bi se s tem sistemom olajšala vsebinska presoja (olajšala seštevanje). Ne bi
pa nadomestilo vsebinske razprave.
Prof. dr. Mikoš je povedal, da podpira to, ampak je treba pokriti vse kar zahtevajo Merila.
Prof. dr. Papič je povedal, da je to absolutno samo tehnični pripomoček in vse presoje se
nadaljujejo na podlagi teh seštetih točk. Vse ostalo, ocena, sledi na podlagi vsebinske presoje.
Predlog sklepa:
SKLEP št. 10.7.:
Senat UL podpira pristop IZUM-a k pripravi avtomatskega oblikovanja bibliografij na nivoju
celotne Univerze v Ljubljani v letu 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 12.) Kadrovske zadeve
12.1. Imenovanje člana v Komisijo za tretjestopenjski študij umetnosti UL
Predlog sklepa:
SKLEP št. 12.1.:
Senat UL imenuje prof. dr. Ano Kučan za nadomestno članico Komisije za tretjestopenjski študij
umetnosti, namesto prof. dr. Davorina Gazvode, v skladu s predlogom članice UL BF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
12.3. Imenovanje člana v Komisijo za razvoj knjižničnega sistema UL
Predlog sklepa:
SKLEP št. 12.2.:
Senat UL imenuje Dorotejo Božič za nadomestno članico Komisije za razvoj knjižničnega sistema
UL, v skladu s predlogom članice UL PeF, zaradi upokojitve Alje Smole Gašparovič.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 12.3.:
Senat UL imenuje Urško Plaznik za članico Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL iz vrst
študentov, v skladu s predlogom Študentskega sveta UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 13.) Razno
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Zapisal: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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