Številka: 030-7/2015
Datum: 25. 11. 2015
ZAPISNIK
22. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 24. 11. 2015, 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. 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. Janez KREK, PEF, izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, 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, 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: 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: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr.
Metka TEKAVČIČ, EF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja, prof. dr. Tomaž
Turk, ZF - nadomešča senatorko; prof. dr. Goran Turk, prof. dr. Martin Čopič, prorektorja UL, izr.
prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, izr. prof. Bojan
Gorenec, pred. Kom. za tretjestopenjski študij umetnosti, prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije
za obštudijsko dejavnost.
Prisotni so bili tudi: Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Marijan
Leban, Teja Velkavrh, Ivanka Stritar, vsi rektorat UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ (rektorat),
Barbara Smaila, Dnevnik.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 22. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Določitev dnevnega reda 22. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 21. seje Senata UL z dne 27. 10. 2015
Poročilo rektorja
Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani (204. a člen in člen za RUL)
Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela
študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija (prof.
dr. Goran Turk, prorektor UL)
Dokumenti vezani na delo izven Univerze v Ljubljani (rektor)
Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani (rektor)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Razpis za vpis (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
Poročilo o delu Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti (izr. prof. Bojan Gorenec)
Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt,
predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost)
Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca o pritožbah: doc. dr. Marija Zaletel, prof.
Miran Zupanič, prof. mag. Peter Gabrijelčič, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak)
Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov Habilitacijske komisije UL
- imenovanje člana v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL
Razno
- dopis prof. dr. Igorja Lukšiča

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 22. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 21. seje Senata UL z dne 27. 10. 2015
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnik (s pripombami iz razprave) 21. seje z dne 27. 10. 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je predstavil svoje poročilo. Povedal je, da so začela delovati delovna telesa državnih
organov, in sicer delovna skupina za dopolnitev ZViS in svet za visoko šolstvo ter svet za znanost,
tehnologijo.
Rektor je vse prisotne povabil na Teden Univerze in se jim ob tem zahvalil za pomoč pri pripravi
prireditev, ki se bodo v tem tednu odvijale.
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Prof. dr. Šuput se je opravičil, ker ni bil prisoten pri potrjevanju zapisnika, zato bi lepo prosil, da se
vsebinsko v tem zapisniku dopolni glede investicij pri programu dela. (aktualna v letu 2016, ne
dolgoročno).
V sprejetem zapisniku 21. Seje Senata UL je pod točko 5. Program dela, med drugim, zapisano:
»Prof. dr. Šuput … Pri načrtu investicij predlaga, da se načrtuje 2. faza investicije, in sicer, da se
bodo v letu 2016 pričele aktivnosti za 2. fazo.« Dodali bi: »Sredstva so za načrtovane investicije za
leto 2016 že rezervirana (za uvodne postopke).«
Prof. dr. Mikoš je prosil, v kolikor obstaja možnost vplivanja na novi zakon oz. spremembe ZViS ,
da bi poskušali vplivati na podaljšanje roka za zaključevanje starih študijskih programov, ker
pričakuje, da bodo imele članice s tem kar nekaj problemov. Prorektor prof. dr. Goran Turk je
povedal, da podaljševanje roka za zaključevanje starih študijskih programov ni mogoče.
Prof. dr. Šuput je dal pripombo, da bi morali dobrim študentom dati možnost študija na dveh
programih (vzporedni študij).
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, predsednik Statutarne komisije UL je povedal, da je senat že na prejšnji seji
obravnaval in sprejel spremembe statuta UL. Po pravilih morata senat in upravni odbor sprejeti
spremembe v enakem besedilu. Upravni odbor UL pa je na svoji seji predlagal spremembe k 204. a
členu Statuta UL. To dopolnilo pomeni še dodatno preneseno določbo zakona o delovnih razmerjih.
Statutarna komisija s sprejetjem te dopolnitve ni imela nobenega problema.
Prof. dr. Papič je povedal, da glasujemo o stvari, o kateri so glasovali že oktobra. Prva dopolnitev
»in pomeni ali bi lahko pomenilo za UL konkurenco« bi lahko pomenila kaj drugega, in sicer to, da
bo vsaka članica sama pripravljala seznam dejavnosti, ki lahko privede do tega, da bodo članice v
neenakem položaju, saj bodo nekatere te sezname pripravile bolj ohlapno, kot druge. Vprašal je,
kako se ti dokumenti sprejemajo, ali je senat v tem primeru v podrejenem položaju. Rektor je
povedal, da tukaj ne gre za podrejeni ali nadrejeni organ. Oba organa sprejemata dokument v
enakem besedilu in je žal v tem primeru prišlo do tega, da je imel UO UL še dodatne dopolnitve.
Prof. dr. Juhart se je strinjal z rektorjem, da ne gre za nadrejenost in podrejenost, ampak za
enakopravnost med dvema organoma. Kar se tiče dopolnitve pa je to drugi del zakonske dikcije, ki
veže vse zaposlene, ne glede na to ali je to zapisano v Statutu UL ali ne. V podstatutarnih aktih pa
se skriva vsa pomembna vsebina.
Prof. dr. Mikoš je povedal, v kolikor dodamo »in pomenijo ali bi lahko pomenili za UL konkurenco«,
bo moral nekdo določiti kaj pomeni konkurenco. Priloga k Statutu UL govori o področjih oz.
dejavnosti, ki jih upravlja univerza oz. članice.
Prof. dr. Juhart je povedal, da ni namen zakonodajalca, da prepove opravljanje dejavnosti, ki za
delodajalca ne predstavljajo konkurence. Delodajalec ima možnost, da določene dejavnosti ne
šteje za konkurenčno dejavnost.
Prof. dr. Krek je vprašal ali se da odpreti razpravo tudi za druge zadeve. Povzel je spremembo 171.
člena Statuta UL in pravi, da se z njo ne strinja. Povedal je, da stroj ne more biti tisti, ki končno
verodostojno odloča.
Prof. dr. Juhart je povedal, da na podlagi golega mehaničnega dela ni sprejet noben sklep, ki bi
pomenil konec postopka v zvezi z nalogo. To odloči mentor.
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Prof. dr. Kranjc je opozoril na dikcijo 171. člena. Povedal je, da so spremembe statuta
nepremišljene in lahko v zvezi s tem nastanejo težave.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani v skladu s predlogom
Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 18. 11. 2015, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan, ostali za).
Ad 5.) Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega
dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povzel vsebino priloge. Ta pravilnik je bil sestavljen v posebej
sestavljeni delovni skupini in je usklajen na članicah. Zadevo je obravnaval kolegij dekanov, vse
študijske komisije idr. Časa za popravljanje dokumenta je bilo veliko.
Prof. dr. Kranjc je opozoril na naslednje člene:
2. člen:
- opustitev narekovajev – ni edino to bistveno. Pravilneje bi bilo: opustitev grafičnih oblik, v navedbi
besedila, ki nedvoumno kažejo, da gre za navedek.
3. člen:
- zmanjšati možnost, da bi bila programska oprema edina, ki bi to določala, da je plagiat.
- osmi odstavek: izbrisati verzijo dokumentov (ni nič narobe, če se hrani, zaradi morebitnih
prihodnjih sodnih sporov).
8. člen:
- poenotiti in poenostaviti terminologijo.
Programska oprema je ena od sredstev in ne edina možnost za preverjanje podobnosti vsebin.
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da v našem dokumentarnem sistemu ostanejo vse
verzije. Verzije se izbrišejo samo iz programske opreme.
Prof. dr. Božič je povedal, da je mentor tisti, ki je odgovoren, da je zaključno delo pošteno
opravljeno. Program samo omogoča nekatera preverjanja, ki jih posamezen človek ne more
narediti v doglednem času.
Prof. dr. Krek je rekel, da sta predhodnika že vse povedala. Vsak mentor mora pregledati delo. Ne
more biti nekega odstotka, ki bi opravičeval. Drugi odstavek tretjega člena je treba izključit iz
pravilnika.
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da postavljen odstotek predstavlja samo optimizacijo
dela. V vsakem primeru mora mentor pregledati celotno nalogo.
Prof. dr. Božič je povedal, da pri njih pregledajo vse zadeve in naloge. Načeloma imajo postavljeno
mejo na 20 %, ampak tudi to pogledajo kaj pomeni teh 20 %. Nek odstotek imajo zgolj za
orientacijo, ne pa za avtomatizem.
Študent senator je povedal, da je treba vsako delo pogledati predno gre v program. Zanimal jih je
tudi zastaralni rok.
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Prof. dr. Gabrijelčič je vprašal, ali gre pri tem predvsem za neavtorizirano delo. V primeru, da gre za
zakonsko navajanje, ne more biti plagiat. Prorektor prof. dr. Goran Turk je potrdil, da gre samo za
neavtorizirano delo. Prof. dr. Gabrijelčič je povedal, da se strinja s prof. dr. Krekom, da mora biti
mentor tisti, ki na koncu preveri zadevo.
Prof. dr. Kranjc je povedal, da bi moral prorektor oz. nekdo, ki ima izkušnje s tem programom,
povedati, kakšen odstotek je smiseln.
Prof. dr. Šuput ima dva konkretna predloga, in sicer se strinja s predlogom študenta (1. točka 3.
člena) in sicer, da mentor preveri, ne »se preveri«. Prav tako pa se strinja s predlogom prof. dr.
Kranjca, da programska oprema ne more biti tista, ki odloča.
Prof. dr. Bohinc je povedal, da je nemogoče določiti splošni odstotek. Ta podatek je en od
kvalitativnih podatkov, ki jih mora mentor pregledati in na koncu odločiti. Predlaga, da se poskuša
konsenz določiti tako, da se ne določi odstotka.
Prof. dr. Goran Turk je povedal, da lahko črtamo drugi odstavek 3. člena, ampak to pomeni, da bo
malenkost več dela pri pregledovanju vseh del.
Rektor je zaključil, da je potrebno narediti čistopis pravilnika na osnovi predlogov iz razprave in
bomo o njem glasovali prihodnjič.

Ad 6.) Dokumenti vezani na delo izven Univerze v Ljubljani
Rektor je povedal, da je podlaga za sprejem dokumentov sprejem sprememb statuta, ki smo jih
sprejeli danes.
Za uvod je rektor na kratko povzel vse dokumente.
Temeljni pojmi:
Delavci UL: vsi zaposleni, ko gre za delo izven UL zaposleni 51 % ali več.
Delo izven UL: delo za druge pravne subjekte, s katerimi UL nima pogodbe, pomeni konkurenco in
ni občasne ali kratkotrajne narave.
Zasebni interes: premoženjska ali nepremoženjska korist za delavca, njegove družinske člane
oziroma pravne in fizične osebe (poslovni oz. politični stiki)
Nasprotje interesov: kadar zasebni interes (povezan s sorodstvenimi in premoženjskimi vezmi)
vpliva na opravljanje delovnih nalog in funkcij.
Načela izogibanja nasprotju interesov:
Sredstva in oprema UL se uporabljajo le za dejavnosti in namene UL.
Pri vseh objavah obvezno navajanje imena UL.
Izključitev družinskih in lastniških povezav v primerih, kot so: poslovna pogajanja, naročanje
storitev, vključevanje v projekte, kadrovski postopki, ocenjevanje v pedagoškem procesu…
Dolžnost razkritja in obveščanja predpostavljenih o nasprotju interesov in dolžnost članic imeti načrt
upravljanja s tveganji.
Določitev konkurenčne dejavnosti:
 Vsaka članica določi seznam področij dela, ki jih dejansko opravlja.
 Na določenem področju so v seznam obvezno vključena vsa: raziskovalna, umetniška,
izobraževalna, razvojna in svetovalna dela.
 Na seznam niso obvezno vključena: redna (rutinska) proizvodna dela na področjih tehnike,
prava, umetniških nastopov.
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Delo izven UL:
Predstavlja konkurenco (seznam ):
– Pogodba o sodelovanju
– Soglasje za delo
– Do 5.000 EUR letno
– Ne predstavlja konkurence
Opravljanje dela s seznama izven UL in plačila:
1 - Če ima UL/članica z drugo pravno osebo podpisano pogodbo o sodelovanju: najmanj 15 %
prihodka za skupne stroške in razvoj članice; delavci dobijo plačilo na članici; če plačilo ni del
plače, plačajo prispevek od vrednosti osebnih prejemkov nad 5.000 EUR v razvojni sklad UL.
2 - Če UL delavcu izda pisno soglasje za opravljanje takega dela: delavci dobijo plačilo pri drugem
delodajalcu; plačajo prispevek od vrednosti osebnih prejemkov nad 5.000 EUR v razvojni sklad UL.
3 - Če je delo kratkotrajne ali občasne narave v vrednosti do 5.000 EUR letno; brez obveznosti do
UL iz tega naslova.
Dodatna ureditev:
- Zgornja meja izplačil izven pogodbe o zaposlitvi 45.000 letno ali višji prispevki nad to mejo?
- Zgornja meja honorarja zaposlenim za uro predavanj, če ni plačano v plači
- Zgornji obseg dopolnilne zaposlitve – 340 ur
- Zgornji obseg dela po pogodbi o delu – 10 mesecev +1/3 n.p.o.
- Sklep o delitvi tržnih sredstev oz. Sklep o pokrivanju posrednih stroškov: 15 % za razvoj in
skupne stroške članice, 85 % za delo in druge stroške
- Pravilnik o upravljanju razvojnega sklada UL
Čas za amandmaje članic je do 31. 12. 2015.
Prof. dr. Kranjc je predlagal, da se da več časa za posredovanje pripomb, vsaj do 31. 1. 2016.
Prof. dr. Šuput je povzel novinarska vprašanja, ki jih je prejel danes in se tičejo tudi drugih članic,
ne samo UL MF.
Prof. dr. Zupanič je poudaril, da nalaganje dodatnih finančnih obveznosti tistim, ki že zdaj pro bono
opravljajo dodatno delo, ni sprejemljivo. Komentiral je še nekaj zadev v zvezi z vsebino sklepa o
pokrivanju posrednih stroškov. Pravi, da je treba rok za amandmaje podaljšati.
Čas za amandmaje članic se je podaljšal do 31. 1. 2016.

SEZNANITEV:
Senat Univerze v Ljubljani se seznanja z dokumenti vezanimi na delo izven UL. Rok za
posredovanje pripomb članic UL v amandmajski obliki je 31. 1. 2016.

Ad 7.) Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani
Rektor je povzel spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Predsednik Komisije za dodiplomski študij, prof. dr. Samo Kropivnik je povzel poročilo o delu
komisije s 16. redne seje, z dne 17. 11. 2015.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 16. redne seje KDŠ z
dne 17. 11. 2015 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Ad 9.) Poročilo Komisije za magistrski študij
Prof. dr. Goran Turk, prorektor UL, je povzel delo Komisije za magistrski študij.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 18. seje z dne
12. 11. 2015 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 9.1.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Teološke fakultete za
akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo
ter svetovanje.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 9.2.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Filozofske fakultete za
akreditacijo magistrskega dvodisciplinarnega študijskega programa 2. stopnje Umetnostna
zgodovina.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 9.3.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Razpisa za vpis v magistrske
študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da ta komisija zavrača pooblastilo senata za sprejem razpisa za vpis, zato mora
senat o tem glasovat.
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak se je navezala na nesprejetje dveh programov UL FF, in sicer na
razpravo v gradivu pod točko 8 (UL FF). V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje zunanje
izbirnosti, ki naj v predlaganih predmetnikih magistrskih študijskih programov 2. Stopnje Anglistika
(dvopredmetni, pedagoški) in Anglistika (dvodisciplinarni), po mnenju KMŠ, ni vsebovana in to naj
ne bi bilo skladno s priporočilom Senata UL. Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je mnenja, da
priporočilo ni obvezno, ampak je to zgolj nek okvir, ki naj bi se ga članice držale.
Prof. dr. Šuput je povedal, da se strinja prof. dr. Branko Kalenić Ramšak.
Prof. dr. Kranjc je povedal, da podpira UL FF, ker je formulacija KMŠ UL kontradiktorna.
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Prof. dr. Gabrijelčič je povedal, da je nerodno, da je komisija programa zavrnila, da bi jih lahko
samo odložila in pozvala, da se zadeva dopolni.
Glede zunanje izbirnosti je potekala krajša razprava.
Na koncu so se prisotni strinjali, da je za odločanje o spremembah zadevnega programa komisija
odločala v skladu s pooblastili senata UL. O vsebini razprave se obvesti komisije za prvo in drugo
stopnjo študija vključno s predlogom naj bo 5 % zunanja izbirnost obvezna. Na predlog komisij bo
senat odločal o takem predlogu.
Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij
Predsednik Komisije za doktorski študij, prof. dr. Aleksej Turnšek, je povzel poročilo o delu
komisije.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom 22. seje Komisije za doktorski študij, z dne 10. 11. 2015.
Ad 11.) Razpis za vpis
Prorektor, prof. dr. Goran Turk je povedal, da sta dve komisiji že sprejeli besedilo za razpis (1. in 2.
Stopnja, ter 3. Stopnja), med tem, ko KMŠ tega pooblastila ni želela.
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2016/2017
Komisija za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani (KDŠ) je dne 17. 11. 2015 obravnavala in
soglasno sprejela predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe
v študijskem letu 2016/2017.
Članice UL razpisujejo vpisna mesta za študijsko leto 2016/2017:
• za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije (redni študij 8252 vpisnih mest –
4,1% manj kot lani, izredni študij 1589 vpisnih mest – 1,2 % manj kot lani);
• za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce - državljane iz držav nečlanic Evropske
unije (redni študij 666 vpisnih mest – 12,7 % več kot lani, izredni študij 181 vpisnih mest –
16 % več kot lani);
• za vzporedni študij in študij diplomantov (redni študij 217 vpisnih mest – 33,9 % manj kot
lani, izredni študij 108 vpisnih mest – 8 % več kot lani).
Pomembnejše vsebinske spremembe razpisnega besedila glede na lansko študijsko leto:
• spremenjeni vpisni pogoji;
• spremenjena merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa;
• preimenovanje študijskih programov ali posameznih oddelkov fakultete;
• nerazpis ali ponoven razpis določenih študijskih programov;
• uvedba pogoja znanja slovenskega jezika pred vpisom v prvi letnik študija.
Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017
Komisija za magistrski študij Univerze v Ljubljani (KMŠ) je na 18. seji, dne 12. 11. 2015, potrdila
predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017.
Predlog se posreduje v sprejem Senatu UL in v nadaljnjo obravnavo MIZŠ.
Dodatne informacije:
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V predlogu razpisa je skupno 194 magistrskih študijskih programov 2. stopnje in 10554
razpisanih vpisnih mest, kar je manj kot lansko leto. Tabela po članicah in programih je
priložena poročilu KMŠ.
V predlogu razpisa je vključena alternativa pri treh študijskih programih UL FF (op2 in op3 v
tabeli, ki je priložena poročilu KMŠ). V kolikor bodo spremembe programa pravočasno
potrjene, bosta razpisana 2 programa manj in 39 vpisnih mest manj.
V predlogu razpisa sta vključena 2 programa, ki sta še v postopku akreditacije (označeno z*
v tabeli, ki je priložena poročilu KMŠ).
Skupaj razpisana mesta v 2016/2017 znaša 10.554 mest – 0,97 % manj kot lani;
Razpisana mesta za tujce v 2016/2017 znašajo 1592 mest – 1,09 % več kot lani;
Razpisana mesta za izredni študij v letu 2016/2017 znašajo 3112 mest – 0,95 % manj kot
lani;
Razpisana mesta za redni študij v letu 2016/2017 znašajo 7442 mest – 0,98 % manj kot
lani;
Primerjava skupnega števila razpisanih vpisnih mest, mest za tujce in za izredni študij glede
na lansko leto je razvidna iz datoteke, ki je priložena temu sporočilu.

Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2016/2017
Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani (KDrŠ) je na 12. seji, dne 10. 11. 2015, potrdila
predlog Razpisa za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2016/2017.
Dodatne informacije:
• UL bo razpisala vseh 20 doktorskih študijskih programov;
• število razpisnih mest za 1. letnik je skupaj za vse programe 763 (tabela po programih pri
poročilu KDrŠ);
• razpisna mesta so skupna za vse: za državljane RS in državljane EU ter za Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce.
• Več informacij v zvezi z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu
2016/2017 je vključenih v poročilo Komisije za doktorski študij Univerze v Ljubljani.
V besedilih za Razpis je prišlo tudi tokrat do pogostih napak, saj so besedila drugačna (tista, ki jih
predlagate) od tistih, ki so akreditirana. Vsaj 10 članic je moglo popravljati besedilo. Opozoril je, da
je treba besedilo pripraviti ustrezno akreditiranim programom.
Prof. dr. Krek je prosil, da se preveri tabela, ker notri ni vnesenih podatkov, ki so jih sporočili.
Prof. dr. Šuput je povedal, da bi bilo v luči internacionalizacije zelo dobro, da bi bil razpis za
doktorski študij odprt celo leto, tako kot je to v tujini.
Ad 12.) Poročilo o delu Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti
Izr. prof. Bojan Gorenec je povzel poročilo o delu Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti za obdobje
od ustanovitve 25. marca 2014 do 12. seje dne, 27. oktobra 2015.

Ad 13.) Volitve rednih profesorjev
1. Volitve rednih profesorjev, predstavitve kandidatov, vloge, najpomembnejša dela:
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1.1. Volitve rednih profesorjev
1.2. Predstavitve kandidatov
1.3. Najpomembnejša dela
1.4. Vloga Marko Pahor EF
1.5. Vloga Maja Klun FU
1.6. Vloga Zvonko Jagličić FMF
1.7. Vloga Roman Žavbi FS
1.8. Vloga Mojca Golobič BF
1.9. Vloga Jože Bavcon BF
Predlog sklepov:
SKLEP št. 13.1.:
izr. prof. dr. Marko Pahor, univ. dipl. ekon., se izvoli v naziv redni profesor za področje statistika, na
Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.2.:
izr. prof. dr. Maja Klun, univ. dipl. oec., se izvoli v naziv v naziv redna profesorica za področje
ekonomika javnega sektorja, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za upravo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.3.:
izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, univ. dipl. fiz., se izvoli v naziv v naziv redni profesor za področje
fizika, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za matematiko in fiziko.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.4.:
izr. prof. dr. Roman Žavbi, univ. dipl. inž. stroj., se izvoli v naziv v naziv redni profesor za področje
konstrukcijske in razvojne tehnike, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.5.:
izr. prof. dr. Mojca Golobič, univ. dipl. inž. kraj. arh., se izvoli v naziv v naziv redna profesorica za
področje okoljsko načrtovanje, na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Poročilo o delu HK UL na 19. seji z dne 11. novembra 2015 bo, skupaj s poročilom o delu
HK UL na 20. seji, ki bo dne 28.11.2015, obravnavano na naslednji seji Senata UL, ki bo dne
22.12.2015.
Ad 14.) Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti
Prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost je predstavil učne načrte kot
sledi iz priloge.
Prof. dr. Krek je postavil vprašanje glede zadnjih dveh predlaganih učnih načrtih, saj meni, da iz
naslova ni mogoče razbrati vsebine.
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Predlog sklepa:
SKLEP št. 14.1.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, in sicer:
- »Tutorstvo«
kot sledi iz priloge.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan, ostali za).
SKLEP št. 14.2.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, in sicer:
- »Pravna klinika: Pravna svetovalnica za begunce in tujce«,
kot sledi iz priloge.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan, ostali za).
SKLEP št. 14.3.:
Senat UL sprejme učne načrte kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, in sicer:
- »Projektno in izkustveno učenje 1«,
- »Projektno in izkustveno učenje 2«
kot sledi iz prilog.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan, 1 proti, ostali za).
.
Ad 15.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv

Ad 17.) Kadrovske zadeve
17.1. Imenovanje članov Habilitacijske komisije UL
Člani so predlagani skladno s 55. členom Statuta UL (Ur.l. RS št. 8/2005 s spremembami in
dopolnitvami) in sicer en predstavnik umetniških akademij (prof. Aleš Valič, UL AGRFT), biotehnike
(prof. dr. Marko Petrič, UL BF), medicine (prof. dr. Irina Milisav Ribarič, UL ZF) in veterine (prof. dr.
Gregor Fazarinc, UL VF) ter po dva predstavnika za področje družboslovja (prof. dr. Jurij Jaklič, UL
EF in prof. dr. Katja Šugman Stubbs, UL PF), humanistike (prof. dr. Pavle Zgaga, UL PEF in prof.
dr. Martina Ožbot Currie, UL FF) naravoslovja (prof. dr. Marija Bogataj, FFA in prof. dr. Janez
Bonča, UL FMF) in tehnike (prof. dr. Franc Smole, UL FE in prof. dr. Igor Planinc, UL FGG).
Predstavnik Študentskega sveta UL, študent Matevž Černe, UL FRI, je bil za člana Habilitacijske
komisije izvoljen dne 21. 1. 2015 in ima trenutno še veljavni dvoletni mandat, do januarja 2017.
Predlog sklepa:
SKLEP št. 17.1.:
Senat UL imenuje člane Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani, v skladu s predlogom članic
UL in sicer za mandatno obdobje dveh let, oziroma od konstituiranja komisije do decembra 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. Aleš Valič, UL AGRFT
Prof. dr. Marko Petrič, UL BF
Prof. dr. Jurij Jaklič, UL EF
Prof. dr. Franc Smole, UL FE
Prof. dr. Marija Bogataj, UL FFA
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6. Prof. dr. Janez Bonča, UL FMF
7. Prof. dr. Igor Planinc, UL FGG
8. Prof. dr. Martina Ožbot Currie, UL FF
9. Prof. dr. Irina Milisav Ribarič, UL ZF
10. Prof. dr. Pavle Zgaga, UL PEF
11. Prof. dr. Katja Šugman Stubbs, UL PF
12. Prof. dr. Gregor Fazarinc, UL VF
13. Študent
Sklep je bil soglasno sprejet.
17.2. Imenovanje člana Komisije za obštudijsko dejavnost UL
Priloga:
- Dopis Komisije za obštudijsko dejavnost z obrazložitvijo prošnje.
SKLEP št. 17.2.:
Senat UL imenuje mag. Klavdijo Kustec za članico Komisije za obštudijsko dejavnost, v skladu s
predlogom UL Fakultete za socialno delo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 18.) Razno
Rektor je prisotne seznanil z dopisom prof. dr. Igorja Lukšiča.
SEZNANITEV
Senat UL se seznanja z dopisom prof. dr. Igorja Lukšiča z dne 10. 11. 2015.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.
Zapisal: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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