Številka: 031-9/2016
Datum: 22. 11. 2016

ZAPISNIK
32. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 22. 11. 2016, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Rado BOHINC, FDV, prof. dr. Petra Eva FORTE
TAVČER, NTF, red. prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, red. prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr.
Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG,
prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, izr. prof. dr.
Robert PETKOVŠEK, TEOF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr.
Branko ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. dr. Janez
VOGRINC, PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Matej DROBNIČ, FS, Maja HERCOG, PEF,
Miha KAVČIČ, FS, Živa JAKŠIČ, PEF, Žiga HANČIČ, ALUO, Janja ZDOVC, FDV, Tim Gregor
GRÜNFELD, PF - (26 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. mag.
Peter GABRIJELČIČ, FA, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF,
prof. dr. Janez KRANJC, PF, izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, izr. prof. Marko VATOVEC, AG.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; prof. dr. Irena
Mlinarič Raščan, FFA, izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, ALUO - nadomeščata senatorja; prof.
Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič, prorektorji UL; prof. dr. Janez Hribar, predsednik UO; prof. dr.
Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred.
KDŠ, izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, pred. KMŠ, prof. dr. Andrej Kos, pred. KI, mag. Anamarija
Rožić, pred. KRKS, prof. dr. Monika Kalin Golob, FDV; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ - rektorat.
Prisotni so bili tudi: dr. Mojca Kotar, Teja Velkavrh, Staška Mrak Jamnik, Marjana Slobodnik, Maja
Žagar, Enrika Černivec, Jasna Donko Lesjak, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 32. seje Senata Univerze v Ljubljani
Določitev dnevnega reda 32. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 31. seje Senata UL z dne 18. 10. 2016
Poročilo rektorja
Razpis za vpis
Sprememba Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
9. Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema (mag. Anamarija Rožić, predsednica
komisije)
10. Poročilo Komisije za inovacije (prof. dr. Andrej Kos, predsednik komisije)
11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
12. Pritožbi študentov:
- pritožba študenta v postopku priznavanja izobraževanja,
- pritožba študenta zoper odločbo o vpisu po merilih za prehode.
13. Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (poročevalca: prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer, prof. dr.
Igor Papič)
14. Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov.
15. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 32. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 31. seje Senata UL z dne 18. 10. 2016
Ad 3.) Poročilo rektorja
Ad 4.) Razpis za vpis (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je predstavil predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in
doktorske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. Prof. dr. Janez Vogrinc je povedal, da je
opazil tipkarsko napako pri UL PEF, in sicer pri številu mest za razredni pouk je namesto 5, napisano
2.
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejme predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in
doktorske študijske programe v študijskem letu 2017/2018, s popravki iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija v študijskem letu 2017/2018 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedene na prvem mestu, pri katerih število
prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov.

2

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Sprememba Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani
Rektor je predstavil spremembo Pravilnika o volitvah organov. Povedal je, da Spremembo Pravilnika
o volitvah organov Univerze v Ljubljani predlagamo zato, da lahko dovolj zgodaj začnemo s
postopkom volitev, hkrati pa se omogoči dokončanje mandata trenutnemu Upravnemu odboru
Univerze v Ljubljani
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme spremembo Pravilnika o volitvah organov UL, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Predsednik komisije je predstavil poročilo o delu komisije za dodiplomski študij.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 25. redne seje KDŠ z
dne 8. 11. 2016 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete
za družbene vede za prvo akreditacijo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Sociologija.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete
za družbene vede za prvo akreditacijo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Sociologija – Kadrovski menedžment.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.3.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete
za družbene vede za prvo akreditacijo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Obramboslovje.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.4.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete
za družbene vede za prvo akreditacijo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Politologija – Študije politike in države.
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Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.5.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete
za družbene vede za prvo akreditacijo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Politologija – Javne politike in uprava.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač,
predsednica komisije)
Predsednica komisije je predstavila poročilo o delu komisije za magistrski študij.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 28. seje z dne
10. 11. 2016 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za družbene vede za
prvo akreditacijo magistrskega študijskega programa 2. stopnje Družboslovna informatika.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)

Ad 9.) Poročilo Komisije za razvoj knjižničnega sistema (mag. Anamarija Rožić, predsednica
komisije)
Predsednica komisije je povzela poročilo o delu komisije za razvoj knjižničnega sistema.
Rektor je v sklopu poročila poudaril, da je prioriteta univerzitetna knjižnica in naj komisija pripravi
predlog notranjih pravil.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema v obdobju od
oktobra 2015 do oktobra 2016.
Ad 10.) Poročilo Komisije za inovacije (prof. dr. Andrej Kos, predsednik komisije)
Predsednik komisije je predstavil poročilo o delu komisije za inovacije.
SEZNANITEV:
Senat UL se je seznanil s Poročilom o delu Komisije za inovacije v obdobju 2013-2016.
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Ad 11.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Ad 12.) Pritožbe študentov ()
Ad 13.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
Ad 14.) Kadrovske zadeve
Imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov
SKLEP št. 14.1:
Senat UL imenuje Tomaža Keka z UL FF za člana iz vrst študentov v Statutarno komisijo UL,
namesto Matije Rakuna z UL PF, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat novega predstavnika prične
teči po imenovanju na seji senata in se izteče z iztekom mandata predstavnika študentov, namesto
katerega je bil izvoljen in sicer z 23. 2. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.2.:
Senat UL imenuje Majo Tušar z UL PEF za članico iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo 2.
stopnje za študente UL, namesto Matije Rakuna z UL PF, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat
nove predstavnice prične teči po imenovanju seje senata in se izteče z iztekom mandata predstavnika
študentov, namesto katerega je bila izvoljena in sicer z 23. 2. 2017.
SKLEP št. 14.3.:
Senat UL imenuje Tino Fabijan z UL PEF za namestnico članice iz vrst študentov v Disciplinsko
komisijo 2. stopnje za študente UL, namesto Klemna Mesarca z UL FDV, v skladu s predlogom
ŠSUL. Mandat nove namestnice prične teči po imenovanju na seji senata in se izteče z iztekom
mandata namestnika predstavnika študentov, namesto katerega je bila izvoljena in sicer z 23. 2.
2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.4.:
Senat UL imenuje Gregorja Humarja z UL ALUO za člana iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe
študentov, namesto Mihe Jejčiča, UL FMF, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat novega
predstavnika iz vrst študentov prične teči po imenovanju na seji senata in se izteče z iztekom
mandata predstavnika študentov, namesto katerega je bil izvoljen in sicer z 23. 2. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.5.:
Senat UL imenuje Majo Hercog z UL PEF za članico iz vrst študentov v Komisijo za kakovost,
namesto Matije Čada z UL PF, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat nove predstavnice iz vrst
študentov prične teči po imenovanju na seji senata in se izteče z iztekom mandata namestnika
predstavnika študentov, namesto katerega je bila izvoljena in sicer z 23. 2. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 15.) Razno
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
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Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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