Številka: 030-8/2014-4
Datum: 11. 11. 2014
ZAPISNIK
nadaljevanja 11. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekalo v torek, 11. 11. 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL; red. prof. dr. Milan BATISTA, FPP; red. prof. dr. Borut
BOŽIČ, FFA; red. prof. dr. Bojko BUČAR, FDV; red. prof. dr. Petra Eva Forte TAVČER, NTF;
red. prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA (od 8. točke dalje); red. prof. dr. Davorin GAZVODA,
BF; red. prof. dr. Christian GOSTEČNIK, TEOF; red. prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF;
izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO; izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF; red. prof. dr. Janez
KRANJC, PF; izr. prof. dr. Janez KREK, PEF; izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, FSD; red. prof.
dr. Matjaž MIKOŠ, FGG; red. prof. dr. Igor PAPIČ, FE; izr. prof. dr. Janez STARE, FU; red.
prof. dr. Peter ŠEMRL, FMF; red. prof. dr. Branko ŠIROK, FS; red. prof. dr. Dušan ŠUPUT,
MF; red. prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF; izr. prof. Marko VATOVEC, AG; doc. dr. Marija
ZALETEL, ZF; red. prof. Miran ZUPANIČ, AGRFT; red. prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ; Juš
VELIČKOVIČ, FŠ; Vida ŠPINDLER, FKKT; Domen DOLŠAK, FGG
(28 senatorjev)
Odsotni člani: red. prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT; red. prof. dr. Nikolaj ZIMIC, FRI; Ivan
KUKULJAN, FMF; Janoš JEŽOVNIK, FF
Seje so se udeležili še:
Red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica, red. prof. dr. Goran Turk, prorektor, red. prof. dr.
Martin ČOPIČ, prorektor, red. prof. Matej ZUPAN, prorektor, red. prof. dr. Marko Petrič, izr. prof. dr.
Maruška Š. Kovač, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, prof. dr. Bojan Jošt
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Urša Lavrič,
Jana Lutovac Lah, Darja Lisjak, Katja Cerar, vsi rektorat UL.

Po ugotovitvi sklepčnosti je senat obravnaval točke dnevnega reda 11. seje, ki niso bile
obravnavane na prvem delu 11. seje dne 21. 10. 2014:
7.
8.
9.
10.
12.
15.
16.

Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski dejavnosti
na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Pritožba v postopku priznavanja izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv
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17.
18.

Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje Komisije za etična vprašanja UL
- Zamenjava člana Komisije za inovacije UL
- Nadomestni član Statutarne komisije UL
- Nadomestni član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL
- Nadomestni član Habilitacijske komisije UL

19.

Razno

Ad 7.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Ad 10.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij je podala izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije. Poročilu je dodala pojasnilo, da je po pripravi Rokovnika za pripravo Razpisa za vpis v
magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2015/2016 komisija na predlog članic
spremenila datum, do katerega članice Univerzi posredujejo predloge za razpis. Nov datum za
posredovanje predlogov je sreda, 26. november.
Senat je soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP št. 10.1:
Senat UL sprejme Poročilo o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 8. seje z dne 9. 10.
2014 ter sprejete sklepe na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 10.2.:
Senat UL sprejme Rokovnik za pripravo Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2.
stopnje v študijskem letu 2015/2016, s tem da se v Rokovniku namesto datuma »petek, 14.
november« zapiše datum »sreda, 26. november«.
Priloga sklepa je Rokovnik in informacija o pripravi Razpisa za vpis v magistrske študijske
programe 2. stopnje v študijskem letu 2015/2016.
Senatorji so razpravljali o predlogu komisije (KMŠ), da bi senat sprejel sklep, da članica pred
posredovanjem sporazuma ali drugega dogovora o sodelovanju pri skupnem magistrskem
študijskem programu 2. stopnje v podpis rektorju UL, dokument posreduje v obravnavo KMŠ,
mnenje KMŠ pa nato posreduje rektorju UL. Rektor je povedal, da se na sejah senata pogosto
odpira vprašanje internacionalizacije. Načinov spodbujanja internacionalizacije je več, lahko gre
tudi za študijski program, pri katerem ni mobilnosti študentov, ampak gre za mobilnost
visokošolskih učiteljev. Spodbuja naj se različne variante, pri tem pa se mora zagotavljati kakovost
(in veljavnost diplom, pridobljenih na teh študijskih programih). Senatorji so se strinjali, da je
internacionalizacija pomembna. Rektor je predlagal sprejem sklepa, da strokovna služba rektorata
pripravi postopkovnik sprejemanja novega študijskega programa z mednarodnim značajem, ki ga
nato posreduje v sprejem Senatu UL.
Senat je soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 10.3.:
Strokovna služba rektorata pripravi postopkovnik sprejemanja novega študijskega programa z
mednarodnim značajem. Postopkovnik se posreduje v sprejem Senatu UL.
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Ad 8.) Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski
dejavnosti na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
Predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost prof. dr. Bojan Jošt in prorektorica prof. dr. Maja
Makovec Brenčič sta predstavila predlog Pravilnika o obštudijski dejavnosti. Pojasnila sta, da gre
za že vzpostavljeno prakso, ki jo tudi delodajalci priznavajo in jo želimo še bolj vzpodbuditi. Gre za
del kulture študentov, ki ni le študij, ampak tudi obštudijske dejavnosti. Obštudijske dejavnosti se
financirajo kot del zunanje izbirnosti.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je treba v prvem odstavku 7. člena zapisati bolj jasno, da gre za
uveljavitev pridobljenih ECTS kreditnih točk v okviru 5% zunanje izbirnosti v študijskih programih 1.
oz. 2. stopnje, in sicer od 3 do 9 ECTS na študijski program.
Senat je sprejel sklep:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme Pravilnik o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, s tem da se v prvem
odstavku 7. člena jasno zapiše, da gre za uveljavitev pridobljenih ECTS kreditnih točk v okviru 5%
zunanje izbirnosti v študijskih programih 1. oz. 2. stopnje, in sicer od 3 do 9 ECTS na študijski
program.
Za sklep je glasovala večina senatorjev, proti je glasoval 1 senator.
Ad 12.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik
komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij je podal prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednika komisije. Senat
je soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP št. 12.1.:
Senat UL sprejme poročilo o delu Komisije za doktorski študij z 9. seje, dne 23. septembra 2014 in
dopisne seje, ki je trajala od 2. do 6. oktobra 2014, na katerih je:
- Sprejela Rokovnik za izvedbo razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje v
študijskem letu 2015/2016
- Dala soglasja k temam doktorskih disertacij
- Sprejela spremembe doktorskih študijskih programov: Grajeno okolje, Socialno delo (INDOSOW),
Matematika in fizika, Strojništvo.
- Imenovala poročevalce za spremembe doktorskih študijskih programov Pravo, Statistika, Varstvo
okolja.
SKLEP št. 12.2.:
Senat UL pooblašča Komisijo za doktorski študij, da izvede vsa opravila povezana s pripravo in
določitvijo besedila skupnega razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za
študijsko leto 2015/2016 in o tem poroča Senatu.
Ad 9.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij je podal prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije.
Senat je soglasno sprejel sklepa:
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SKLEP št. 9.1.:
Senat UL sprejme poročilo o delu Komisije za dodiplomski študij s 7. redne seje KDŠ z dne 7. 10.
2014 in sprejete sklepe na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 9.2.:
Senat UL pooblašča Komisijo za dodiplomski študij, da izvede vse potrebne postopke za pripravo
Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2015/2016.
Ad 15.) Pritožba v postopku priznavanja izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
Ad 16.) Pritožba v postopku izvolitve v naziv
Ad 17.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
Ad 18.) Kadrovske zadeve:
- Imenovanje Komisije za etična vprašanja
Rektor je predstavil predlog sklepa o imenovanju Komisije za etična vprašanja. Povedal je, da so
kandidate za člane komisije predlagale članice in da so nekateri predlagani člani že dosedanji člani
komisije, s čimer se zagotavlja kontinuiteta delovanja komisije.
Senat je soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 18.1:
Senat UL imenuje člane Komisije za etična vprašanja:
1. prof. Jani Golob (UL AG)
2. prof. dr. Iča Rojšek (UL EF)
3. prof. dr. Marko Pavliha (UL FPP)
4. prof. dr. Janez Možina (UL FS)
5. prof. dr. Marko Uršič (UL FF)
6. prof. dr. Zoran Grubič (UL MF)
7. študentko Alja Šumak (UL PEF).
Mandatno obdobje komisije traja do konca mandata Senata Univerze v Ljubljani. Po preteku
mandata komisija še naprej opravlja naloge do konstituiranja nove komisije, imenovane s strani
senata.
-

Zamenjava člana Komisije za inovacije UL

Na podlagi predloga UL FU je senat soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 18.2:
Senat UL razreši člana Komisije za inovacije UL izr. prof. dr. Jožeta Benčina in za člana Komisije
za inovacije UL imenuje doc. dr. Mitjo Dečmana.
- Nadomestni član Statutarne komisije UL
Na podlagi predloga UL FU je senat soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 18.3:
Senat UL imenuje izr. prof. dr. Polono Kovač za nadomestno članico Statutarne komisije UL za čas
daljše odsotnosti članice izr. prof. dr. Alenke Kuhelj.
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- Zamenjava člana Statutarne komisije UL
Na podlagi predloga UL FDV je senat soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 18.4:
Senat UL razreši člana Statutarne komisije UL doc. dr. Milana Brgleza, ki mu je prenehalo delovno
razmerje na UL in za člana Statutarne komisije UL imenuje asist. Tila Rozmana.

-

Nadomestni član Habilitacijske komisije UL

Na podlagi predloga UL FF je senat soglasno sprejel sklep:
SKLEP št. 18.5:
Senat UL imenuje red. prof. dr. Martino Ožbolt Currie za nadomestno članico Habilitacijske komisije
UL za čas odsotnosti člana red. prof. dr. Bojana Baskarja.

Ad 19.) Razno
Prorektor prof. Zupan je povedal, da UL organizira državno proslavo ob Dnevu samostojnosti in
enotnosti. Vse članice, ki imajo pevske zbore, je pozval, naj mu to sporočijo, saj bodo na proslavi
himno zapeli združeni zbori članic UL.
Svet za umetnost UL vabi na otvoritev razstave Oddelka za slikarstvo ALUO, ki bo 25. 11. 2014 ob
13.30. uri v Galeriji UL.
Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič je povedala o seminarju Namen in pomen skupnih
študijskih programov, ki bo potekal 20.11.2014 v Ljubljani v organizaciji CMEPIUS.
Članici FMF in MF je zaprosila za odziv na vabilo na dogodek Povežimo se za prihodnost, ki ga 26.
novembra 2014 organizira Univerza v Ljubljani v okviru projekta Karierni centri.
Senator prof. dr. Mikoš je prosil za pojasnilo v zvezi s kadrovskimi navodili, in sicer kateri viri
financiranja se štejejo kot »nejavni viri«.
V zvezi z zahtevo novinarke za dostop do informacij javnega značaja, ki se nanaša na podatke o
sklenjenih dogovorih o nadaljevanju dela kljub temu, da zaposleni izpolnjujejo pogoje za starostno
upokojitev, so senatorji predlagali, da se poleg podatkov pošlje tudi dodatno pojasnilo. Pojasniti je
treba, da je bil v določenih primerih dogovor sklenjen, ker se na mednarodni razpis ni prijavil noben
kandidat, da zaposleni dela kot raziskovalec, na projektu idr.
Seja se je zaključila ob 16. uri.
Zapisala:
Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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