Številka: 031-2/2017
Datum: 24. 2. 2017
ZAPISNIK
35. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 21. 2. 2017, 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. Rado BOHINC, FDV,
prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter
GABRIJELČIČ, FA, red. prof. dr. Peter GRILC, PF, red. prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, red.
prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas
KENDA, ALUO, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, 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: Maja HERCOG, PEF, Miha
JURANČIČ, FS, Laura KOUDELA, FDV, Jure MRAVLJE, BF, Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, PEF - (30
senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, izr. prof. Marko VATOVEC, AG, Matej
DROBNIČ, FS, Tim Gregor GRÜNFELD, PF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; red. prof. dr.
Andrej Grafenauer, AG – nadomešča senatorja UL; prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan prorektorja UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, prof. dr. Vesna Žabkar, nam. pred. KDrŠ; Tjaša
Podpečan, zaupnica SVIZ – rektorat.
Prisotni so bili tudi: Teja Velkavrh, Polonca Miklavc Valenčič, Marjana Slobodnik, Staška Mrak
Jamnik, dr. Marijan Leban, Katarina Ivec, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 35. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Določitev dnevnega reda 35. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 34. seje Senata UL z dne 24. 1. 2017
Poročilo rektorja:
- Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku visokošolskega
izobraževanja na UL za leto 2016 (prof. dr. Goran Turk, prorektor).
Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021
Leto plus (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 35. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 34. seje Senata UL z dne 24. 1. 2017
Ad 3.) Poročilo rektorja
Prof. dr. Goran Turk, prorektor, je predstavil poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega
in postopku visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2016, kot sledi iz gradiva, ki je bilo priloženo
na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku
visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2016.
Ad 4.) Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021 (prof. dr. Ivan
Svetlik, rektor)
Rektor je povedal, da je treba začeti postopke za izvolitev novega rektorja. V skladu z navedenim je
dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Sklep o začetku postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2017-2021,
skupaj z imenovanjem volilne komisije.

Ad 5.) Leto plus (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Univerza v Ljubljani je v okviru strategije internacionalizacije sprejela cilje, ki vključujejo podporo pri
vključevanju tujih študentov v študij na UL. Ker se vsi razpisani študijski programi prve stopnje
izvajajo v slovenščini, ker se relativno malo študijskih programov druge stopnje glede na njihovo
skupno število izvaja tudi ali samo v angleščini (skupni študijski programi), je priprava vseh kategorij
tujcev na študij v slovenščini ključna za njihovo uspešnost pri študiju. V ta namen je bil opravljen
razmislek o naboru podpornih vsebin, neke vrste »pripravljalnem modulu«, pač glede na obstoječe
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zakonske možnosti, ki bi jih tuji študenti lahko izbrali v času prvega leta študija na UL. Modul se bo
imenoval Leto plus.
Senat UL je bil že seznanjen s to namero in namenom modula:
- omogočiti tujcem, ki prihajajo študirat na Univerzo v Ljubljani, da se v prvem letu študija
naučijo slovenskega jezika vsaj na ravni razumevanja in osnovne strokovne komunikacije, za
lažji študij in opravljanje obveznosti v slovenskem jeziku,
- vključiti tuje študente v spoznavanje našega širšega nacionalnega, družbenega,
institucionalnega okolja in jim s tem omogočiti lažjo kulturno in socialno integracijo,
- spodbuditi članice, da prispevajo druge vsebine za podporo tujim študentom pri študiju na UL.
Temu so prilagojene vsebine Leta plus, ki je sestavljeno iz:
1 predmetov in vsebin prvih letnikov študijskih programov za pridobitev izobrazbe,
2 predmetov slovenščine kot tujega jezika:
Slovenščina kot tuji jezik – lektorati 1, 2 in 3 (akreditirani znotraj prvostopenjskega
študijskega programa enopredmetna Slovenistika, vsak po 3 KT ECTS),
3 posebnih vsebin:
a) Slovenija nekoč in danes (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS),
b) Slovenska družba (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS),
c) Slovenski jezik in slovenska kultura (akreditiran znotraj drugostopenjskega pedagoškega
študijskega programa enopredmetna Slovenistika, 3 KT ECTS),
d) IT za študijske namene (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS).
Koordinacijo ponudbe navedenih dveh sklopov vsebin bo na podlagi dogovora prevzela Filozofska
fakulteta. Koordinacija obsega vse postopke prijave, vpisa, izvedbe in vodenja evidenc ter
posredovanja podatkov in druge komunikacije s tem v zvezi med članicami in s kandidati.
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL potrdi sestavine Leta plus za tujce in migrante. Leto plus vsebuje naslednje sklope:
1
2
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predmete in vsebine prvih letnikov študijskih programov za pridobitev izobrazbe,
predmete slovenščine kot tujega jezika:
Slovenščina kot tuji jezik – lektorati 1, 2 in 3 (akreditirani znotraj prvostopenjskega
študijskega programa enopredmetna Slovenistika, vsak po 3 KT ECTS),
posebne vsebine:
a) Slovenija nekoč in danes (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS),
b) Slovenska družba (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS),
c) Slovenski jezik in slovenska kultura (akreditiran znotraj drugostopenjskega pedagoškega
študijskega programa enopredmetna Slovenistika, 3 KT ECTS),
d) IT za študijske namene (se akreditira kot obštudijska dejavnost, 3 KT ECTS).

Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5.2.:
Tujcem v prvem letniku dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija vključenim tudi v
posamezne predmete in vsebine Leta plus, se udeležba pri in opravljanje teh obveznosti šteje kot
opravičljiv razlog za podaljšanje statusa, v kolikor zaradi tega ne izpolnijo vseh s študijskim
programom predpisanih pogojev za napredovanje v višji letnik. Pogoj za uveljavitev pravice do
podaljšanja statusa je pridobljenih vsaj 30 KT ECTS, od tega vsaj 6 KT ECTS iz vsebin Slovenščina
kot tuj jezik – lektorati.
Sklep velja za tujce, vpisane v študijske programe, ki ne predvidevajo znanja slovenščine na določeni
ravni kot vpisni pogoj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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S tema sklepoma se razveljavi sklep št. 10.30 z 9. seje Senata UL dne 24. 6. 2014.
Obrazložitev razveljavitve sklepa št. 10.30 z 9. seje Senata UL dne 24. 6. 2014:
Senat UL je o podpori tujim študentom razpravljal že leta 2014 in sprejel sklep, s katerim je sprejel
priporočilo, da članice pri presojanju izpolnjevanja pogojev za ponavljanje prvega letnika
dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija, za tujce, ki so se v prvem letniku učili slovenskega
jezika v obsegu vsaj 30 kreditnih točk ECTS, kar dokazujejo z ustreznim potrdilom in opravljenim
izpitom iz slovenščine, pri presoji prošnje za ponavljanje prvega letnika tem študentom dovoli ponovni
vpis v prvi letnik tudi, če niso dosegli predpisanega števila kreditnih točk kot pogoj za ponovni vpis.
Priporočilo se je izkazalo za težko izvedljivo, saj je predpisan obseg slovenščine znatno previsok za
realizacijo in izvedbo.
Ad 6.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Prof. dr. Goran Turk, prorektor, je podal poročilo o delu komisije, kot sledi iz priloge.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 31. seje z dne
9. 2. 2017 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Ad 7.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika
Komisije za doktorski študij)
Ad 8.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 9.) Razno
Seja je bila zaključena ob 14.40 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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