Številka: 03302/15-ER-NS
Datum: 17. 9. 2015

Senatu UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Komisija Senata UL za dodiplomski študij je od zadnjega poročanja Senatu UL zasedala
enkrat, in sicer na 15. redni seji dne 15. 9. 2015.
KDŠ je na 15. redni seji obravnavala naslednje točke:
1. zapisnik 14. redne seje z dne 16. 6. 2015,
2. predlog sprememb šestih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov UL
FF: Antični in humanistični študiji, Anglistika in dvodisciplinarni Anglistika,
dvodisciplinarni Bohemistika, dvodisciplinarni Primerjalno jezikoslovje in
dvodisciplinarni Splošno jezikoslovje (prva obravnava),
3. predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Splošno jezikoslovje, UL FF (tretja
obravnava),
4. predlog za prvo akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje
Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu, UL FSD (prva
obravnava),
5. predlog spremembe študijskega programa za izpopolnjevanje Študijski program za
muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje, UL PEF (prva obravnava),
6. predlog sprememb prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola in prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Visoka poslovna šola, UL EF (prva obravnava),
7. predlog sprememb štirih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov:
Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, UL FKKT (prva
obravnava),
8. predlog sprememb dveh prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih
programov UL ZF: Babištvo in Zdravstvena nega (prva obravnava),
9. predlog sprememb prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Finančna matematika in prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Fizika, UL FMF (prva obravnava),
10. predlog sprememb prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa Multimedija, UL FE in UL FRI (prva obravnava),
11. predlog sprememb treh prvostopenjskih študijskih programov: Grafična in medijska
tehnika, Grafične in interaktivne komunikacije in Proizvodnja tekstilij in oblačil, UL
NTF (prva obravnava),
12. programi, ki se jim akreditacija izteče septembra 2017 in za katere UL ne bo vložila
vloge za podaljšanje akreditacije,
13. navodila za uravnavanje programske strukture Univerze v Ljubljani,
14. rokovnik sej KDŠ za študijsko leto 2015/2016,
15. razno.

Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
K točki 2
KDŠ je obravnavala predloge za spremembe šestih prvostopenjskih univerzitetnih
študijskih programov Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, in sicer: enopredmetnih Antični
in humanistični študiji in Anglistika ter dvodisciplinarnih Anglistika, Bohemistika, Primerjalno
jezikoslovje in Splošno jezikoslovje.
2.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Antični in humanistični študiji Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete,
ki se nanaša na spremembo – dopolnitev splošnih kompetenc programa.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Anglistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, ki se nanaša na
spremembo predmetnika (sprememba imen predmetov, sprememba letnika izvajanja,
ukinitev obveznega predmeta, sprememba števila kreditnih točk).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Anglistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, ki
se nanaša na spremembo predmetnika (sprememba imen predmetov, sprememba letnika
izvajanja, ukinitev obveznega predmeta, ukinitev zunanje izbirnosti, uvedba novega
obveznega predmeta, sprememba števila kreditnih točk).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.4 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Bohemistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete,
ki se nanaša na redakcijski popravek pogojev za dokončanje študija.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.5.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Primerjalno jezikoslovje Univerze v Ljubljani Filozofske
fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (ukinitev in uvedba novega izbirnega
predmeta).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
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2.5.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Primerjalno jezikoslovje Univerze v Ljubljani Filozofske
fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.6.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Splošno jezikoslovje Univerze v Ljubljani Filozofske
fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (ukinitev izbirnega predmeta,
sprememba kreditnih točk pri izbirnem predmetu).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2.6.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega dvodisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Splošno jezikoslovje Univerze v Ljubljani Filozofske
fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 3
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Splošno jezikoslovje Univerze v
Ljubljani Filozofske fakultete.
3. KDŠ je sklenila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa
Splošno jezikoslovje posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 4
KDŠ je obravnavala predlog za prvo akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje
Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu, Univerze v Ljubljani Fakultete
za socialno delo.
4. KDŠ je sprejela sklep, da se za poročevalce v postopku prve akreditacije študijskega
programa za izpopolnjevanje Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu
Univerze v Ljubljani Fakultete za socialno delo, določijo:
- prof. dr. Gregor Perko, član KDŠ,
- doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, UL TEOF,
- doc. dr. Tomaž Vec, UL PEF.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
K točki 5
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe študijskega programa za izpopolnjevanje
Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje Univerze v Ljubljani Pedagoške
fakultete.
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KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi študijskega programa za izpopolnjevanje
»Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje« Univerze v Ljubljani
Pedagoške fakultete, ki se nanaša na redakcijski popravek opredelitve študijskega programa
po KLASIUS-SRV.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru lastnih sredstev. Spremembe
veljajo od študijskega leta 2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 6
KDŠ je obravnavala predloga za spremembe dveh prvostopenjskih študijskih programov
Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete, in sicer: univerzitetnega Univerzitetna poslovna in
ekonomska šola ter visokošolskega strokovnega Visoka poslovna šola.
6.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola Univerze v Ljubljani
Ekonomske fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (uvedba novih obveznih
predmetov, ukinitev obveznih predmetov, sprememba letnika izvajanja, sprememba vrste
predmetov).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
6.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Visoka poslovna šola Univerze v Ljubljani Ekonomske
fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (ukinitev izbirnega predmeta in uvedba
novega izbirnega predmeta).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 7
KDŠ je obravnavala predloge za spremembe štirih prvostopenjskih univerzitetnih
študijskih programov: Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost Univerze
v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
7. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskih univerzitetnih študijskih
programov: Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost Univerze v Ljubljani
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki se nanaša na spremembo pogojev za
napredovanje po programu.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 8
KDŠ je obravnavala predloga za spremembe dveh prvostopenjskih visokošolskih
strokovnih študijskih programov Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete, in sicer: Babištvo
in Zdravstvena nega.
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8.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Babištvo Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete, ki se
nanaša na spremembo predmetnika (spremembo imena izbirnega predmeta) in redakcijski
popravek pogojev za napredovanje po programu.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
8.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega Univerze v Ljubljani Zdravstvene
fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (spremembo imena izbirnega predmeta
in spremembo letnika izvajanja izbirnega predmeta).
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 9
KDŠ je obravnavala predloga za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Finančna matematika in prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Fizika Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko.
9.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Finančna matematika Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in
fiziko, ki se nanaša na spremembo predmetnika: spremembo števila kreditnih točk pri
predmetih, opustitev in uvedba predmetov ter spremembo letnika izvajanja predmetov.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
9.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Fizika Univerze v Ljubljani Fakultete za matematiko in fiziko, ki se
nanaša na uvedbo nove smeri Meteorologija, spremembo temeljnih ciljev, splošnih in
predmetno-specifičnih kompetenc študijskega programa in na spremembo predmetnika, ki
vključuje spremembo števila kreditnih točk pri predmetih, opustitev in uvedba predmetov ter
spremembo vrste predmetov.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 10
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Multimedija Univerze v Ljubljani Fakultete za
elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko.
10. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega interdisciplinarnega
univerzitetnega študijskega programa Multimedija Univerze v Ljubljani Fakultete za
elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko, ki se nanaša na spremembo
predmetnika (ukinitev obveznih predmetov in uvedbo novih obveznih predmetov) in na
spremembo pogojev za napredovanje po programu.
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Za izvedbo predloga spremembe sta odgovorni članici v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 11
KDŠ je obravnavala predloge za spremembe treh prvostopenjskih študijskih programov:
Grafična in medijska tehnika, Grafične in interaktivne komunikacije in Proizvodnja tekstilij in
oblačil Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniške fakultete.
11.1.1 KDŠ je soglasno sprejela sklep, da se predlog spremembe prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega študijskega programa Grafična in medijska tehnika Univerze v
Ljubljani Naravoslovnotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika - ukinitev
obveznega predmeta Teoretične osnove tiskarskih procesov in namesto njega uvedbo
novega obveznega predmeta Uvod v programiranje, ne sprejme.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.
11.1.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Grafična in medijska tehnika Univerze v Ljubljani
Naravoslovnotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika: opustitev in
uvedba izbirnega predmeta ter spremembo letnika izvajanja predmetov.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
11.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Grafične in interaktivne komunikacije Univerze v Ljubljani
Naravoslovnotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika: opustitev in
uvedba predmetov ter spremembo letnika izvajanja predmetov.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
11.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Proizvodnja tekstilij in oblačil Univerze v Ljubljani
Naravoslovnotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo imena študijskega programa in
spremembo predmetnika: spremembo števila kreditnih točk pri predmetih, spremembo imena
predmetov, spremembo vrste predmetov, opustitev in uvedbo predmetov ter spremembo
letnika izvajanja predmetov.
Za izvedbo predloga spremembe je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2016/2017.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 12
KDŠ je obravnavala študijske programe, ki se jim akreditacija izteče konec septembra 2017
in za katere UL ne bo vložila vloge za podaljšanje akreditacije.
KDŠ predlaga Senatu UL, da sprejme naslednji sklep: Senat UL je sprejel odločitev, da
Univerza v Ljubljani ne bo vložila vloge za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
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univerzitetnega študijskega programa Zahodnoslovanski študiji, UL FF, ki se mu akreditacija
izteče 30. 9. 2017.
Sklep se posreduje v vednost na NAKVIS in MIZŠ.
K točki 13
Prorektor prof. dr. Goran Turk je članom KDŠ predstavil Navodila za uravnavanje
programske strukture Univerze v Ljubljani.
K točki 14
KDŠ se je seznanila z rokovnikom sej KDŠ za študijsko leto 2015/2016.
K točki 15
Na 16. redni seji KDŠ z dne 16. 6. 2015 je komisija v zvezi z Razpisom za vpis sprejela
sklep:
Komisija za dodiplomski študij predlaga Senatu UL, da jo pooblasti za izvedbo potrebnih
postopkov za pripravo Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2016/2017.
V zvezi s tem je KDŠ sprejela nov, ustreznejši sklep:
Komisija za dodiplomski študij predlaga Senatu UL, da jo pooblasti za odločanje o
Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2016/2017.

Pripravili:
Eva Repe
Nataša Smerdelj

Predsednik Komisije za dodiplomski študij
prof. dr. Samo Kropivnik, l. r.
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