Številka: 03302/14-ER-NS
Datum: 13. 2. 2014

Senatu UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Komisija Senata UL za dodiplomski študij je od zadnjega poročanja Senatu UL zasedala
dvakrat, in sicer na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 28. 1. 2014 do 30. 1. 2014 in na
2. redni seji dne 11. 2. 2014.
KDŠ je na korespondenčni seji obravnavala naslednjo točko:
1. Predlog sprememb sedmih prvostopenjskih študijskih programov Fakultete za družbene
vede (prva obravnava).
K točki 1
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe sedmih prvostopenjskih študijskih
programov (šestih univerzitetnih Družboslovna informatika, Evropske študije –
družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, Mednarodni
odnosi, Novinarstvo, Politologija – obramboslovje in enega visokošolskega strokovnega
Družboslovna informatika) Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
1. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Družboslovna informatika Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
2. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Evropske študije – družboslovni vidiki Fakultete za družbene vede
Univerze v Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.

3. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Komunikologija – medijske in komunikacijske študije Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
4. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Mednarodni odnosi Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki
se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
5. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki se
nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
6. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Politologija - obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
7. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Družboslovna informatika Fakultete za družbene vede
Univerze v Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za
študijsko dejavnost ali drugih lastnih sredstev. Spremembe veljajo od študijskega leta
2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
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KDŠ je na 2. redni seji obravnavala naslednje točke:
1.
2.
3.
4.
5.

zapisnik 1. redne seje z dne 14. 1. 2014 in zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je
potekala od 28. 1. do 30. 1. 2014,
izredna evalvacija prvostopenjskih študijskih programov UL ZF (druga obravnava),
predlog sprememb dveh prvostopenjskih študijskih programov UL FMF (prva
obravnava),
predlog študijskega koledarja za študijsko leto 2014/15,
razno.

Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
K točki 2
KDŠ je obravnavala predloge za podaljšanje akreditacije osmih prvostopenjskih študijskih
programov UL ZF, ki so v postopku izredne evalvacije (sedmih visokošolskih strokovnih:
Radiološka tehnologija, Delovna terapija, Zdravstvena nega, Babištvo, Laboratorijska zobna
protetika, Ortotika in protetika in Fizioterapija ter enega univerzitetnega Sanitarno
inženirstvo).
2.1 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka
tehnologija, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.2 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna
terapija, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.3 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Babištvo,
zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.4 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Zdravstvene nega, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.5 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Laboratorijska zobna protetika, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL
v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.6 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Ortotika in
protetika, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.7 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Fizioterapija, zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
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2.8 KDŠ je sklenila predlog Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo,
zaradi postopka izredne evalvacije posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 3
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje: Fizika in Meteorologija z geofiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani.
KDŠ je sprejela naslednje sklepe:
3.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Fizika Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki se
nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb 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 v vednost NAKVISu.
3.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Meteorologija z geofiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani, ki se nanašajo na spremembe predmetnika.
Za izvedbo predloga sprememb 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 v vednost NAKVISu.
K točki 4
KDŠ je obravnavala študijski koledar za študijsko leto 2014/2015.
4. Komisija za dodiplomski študij v skladu s svojimi pooblastili predlaga Senatu UL v
sprejem naslednji študijski koledar za študijsko leto 2014/15:
1. Semester
Organizirano pedagoško delo
Zimsko izpitno obdobje

Od vključno
Sreda,
Ponedeljek,

1. 10. 2014
26. 1. 2015

Do vključno
Petek,
Petek,

23.1. 2015
20. 2. 2015

Od vključno
Ponedeljek,
Ponedeljek,
Ponedeljek,

23. 2. 2015
15. 6. 2015
24. 8. 2015

Do vključno
Petek,
Petek,
Petek,

12. 6. 2015
10. 7. 2015
18. 9. 2015

2. Semester
Organizirano pedagoško delo
Spomlad. izpitno obdobje
Jesensko izpitno obdobje

3. Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 1. 12. 2014 do petka,
5.12.2014.
4. Obdobje treh dni od 29. 12. do 31. 12. 2014 je pouka prosto.
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5. Petek, 2. 1. 2015 je pouka prost dan.
6. Teden med 27. 4. in 1. 5. 2015 je pouka prost teden.
Članica lahko s sklepom senata podaljša poletno izpitno obdobje in začne jesensko
izpitno obdobje prej.
Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse
postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

Pripravili:
Eva Repe in
Nataša Smerdelj
Predsednik Komisije za dodiplomski študij
prof. dr. Samo Kropivnik, l. r.
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