ZAPISNIK
sestanka Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),
ki je potekal v petek, 16. 6. 2017, z začetkom ob 13.30 uri v Vogalni sobi 79-80
Univerze v Ljubljani
Prisotni člani SMUL:
- Urška Velikonja, Georgetown University Law, ZDA
- Igor Cesarec, New York University, ZDA
- dr. David Modic, Cambridge University, Velika Britanija
- dr. Jurij Karlovšek, The University of Queensland, Avstralija
- doc. dr. Zijad Jagodić, Evropski univerezitet Brčko Distrikt, Bosna in Hercegovina
- dr. Peter Verovšek, University of Sheffield, Velika Britanija
- prof. dr. Zlatko Srbiš, Monash University, Avstralija
- prof. dr. Martin Čopič, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Srečanja so se udeležili tudi:
1. prof. dr. Igor Papič, Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija
2. Katja Cerar, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Ad 1.: Pozdravni nagovor prorektorja s predstavitvijo doktorske šole na Univerzi v Ljubljani
Srečanje je vodil prof. dr. Martin Čopič, prorektor Univerze v Ljubljani, ki je v uvodu pozdravil prisotne člane, se
zahvalil prof. dr. Zlatku Skrbišu za dvoletno predsedovanje mreži SMUL ter predlagal, da se preko e-pošte predlaga
članom SMUL za novo predsednico, gospo Urško Velikonja, ter dr. Davida Modica in prof. dr. Zlatka Skrbiša za
člana sveta SMUL.
Sklep 1:
Prisotni so soglašali s predlogom, da se preko e-pošte predlaga članom SMUL novo predsednico, gospo Urško
Velikonja, ter dr. Davida Modica in prof. dr. Zlatka Skrbiša za člana sveta SMUL
V nadaljevanju je prorektor prof. dr. Martin Čopič predstavil doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, shemo
financiranja doktorskega študija, načrtovane spremembe doktorskega študija (ponovno se predvideva 4-letni študij)
ter možnosti aktivnega vključevanja članov SMUL kot pomoč doktorskim študentom. Predstavitev je priložena k
zapisniku (priloga 1).
V nadaljevanju je sledila razprava v zvezi z možnostmi financiranjem študija za mlade raziskovalce, sodelovanjem
mentorjev v komisijah za zagovore, objavami člankov pred zagovorom doktorske naloge, možnostmi doktorske
disertacije v obliki objav člankov, veljavnosti teme (4 leta + 1 leto možnost podaljšanja, nato je potrebno ponovno
zagovarjati temo), sodelovanja doktorskih študentov z gospodarstvom ter možnosti zaposlovanja tujcev na Univerzi
v Ljubljani (mednarodna objava prostih učiteljskih mest na portalu Euraxess, možnost delovanja kot gostujoči
profesor).

Več kot dvajset članov mreže SMUL se je že odzvalo, da so se pripravljeni vključevati kot mentorji, somentorji in
člani komisij v okviru doktorskih del. Sodelovanje je predvideno na neformalni ravni z možnostjo obiska na tuji
univerzi.
Ad. 2 Sodelovanje v okviru SMUL in s članicami Univerze v Ljubljani
Prorektor prof. dr. Martin Čopič je izpostavil, da je potrebno povečati vidnost delovanja mreže SMUL, vzpostaviti
aktivno sodelovanje med člani SMUL in predstavniki članic Univerze v Ljubljani ter povečati povezovanje članov
zntoraj mreže SMUL. Potrebna je promocija tako znotraj Univerze kot tudi s strani članov SMUL. Prihodnjemu
vodstvu bo predlagal, da se naslednje srečanje organizira v božičnem času, ko je več predstavnikov SMUL v Sloveniji
ter da se na sestanek povabi tudi predstavnike članic Univerze v Lljubljani.
Sklep 2:
Prisotni so se strinjali, da se na naslednje srečanje SMUL, ki je predvideno v božičnem času, povabi tudi predstavnike
članic Univerze v Ljubljani.
Sklep 3:
O raznih razpisih, vključno z razpisi za učiteljska mesta na UL, se obvešča tudi člane SMUL.
Sklep 4:
Člani SMUL se znotraj mreže obveščajo o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.
Udeležence srečanja je ob zaključku srečanaja pozdravil bodoči rektor, prof. dr. Igor Papič.
Srečanje je bilo zaključeno ob 16.10 uri.

Ljubljana, 19. 6. 2017

Zapisala:
Katja Cerar

Zlatko Skrbiš, lr
predsednik SMUL

