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SENATU UNIVERZE V LJUBLJANI
POROČILO KOMISIJE ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Komisija Senata UL za magistrski študij (KMŠ) je od zadnje seje Senata UL zasedala enkrat, in
sicer na 47. seji dne 12. 11. 2013.
KMŠ je na 47. seji dne 12. novembra 2013 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 46. seje z dne 17. 10. 2013
2. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Zdravstvena nega, ZF (1. obravnava)
3. Predlog za podaljšanje akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Lesarstvo,
Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Ekonomika naravnih
virov, Biotehnologija, Mikrobiologija, Agronomija, Hortikultura, Ekologija in biodiverziteta,
Znanost o živalih, Živilstvo in Prehrana, BF (2. obravnava – mnenja poročevalcev)
4. Predlog za akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška
izobrazba na področju glasbe, AG (2. obravnava - mnenja poročevalcev)
5. Rokovnik za pripravo Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v
študijskem letu 2014/2015
6. Razno
Komisija je sprejela naslednje sklepe:
K točki 1
KMŠ je potrdila zapisnik 46. seje z dne 17. 10. 2013.
K točki 2
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega, ZF.
KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Zdravstvene fakultete za spremembe
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki se nanašajo na uvedbo
novega izbirnega predmeta, posodabljanje vsebine učnega načrta in temeljne literature,
spremembo razporeditve kontaktnih ur in spremembo habilitiranih nosilcev predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 3
KMŠ je obravnavala mnenja poročevalcev o predlogu za podaljšanje akreditacije dvanajstih
magistrskih študijskih programov 2. stopnje, BF. Na podlagi mnenj poročevalcev je
predlagateljica UL BF predlagala tudi spremembe magistrskih študijskih programih 2. stopnje
Ekonomika naravnih virov, Znanost o živalih, Živilstvo in Prehrana.
3.1 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Biotehniške fakultete za spremembe
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Ekonomika naravnih virov, ki se nanašajo na
spremembo habilitiranih nosilcev predmetov, spremembo imen predmetov in posodabljanje
vsebine učnih načrtov in seznama študijske literature.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.

3.2 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Biotehniške fakultete za spremembe
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Znanost o živalih, ki se nanašajo na spremembo
pogojev za napredovanje po programu in posodabljanje vsebine učnega načrta in seznama
študijske literature.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
3.3 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Biotehniške fakultete za spremembe
magistrskih študijskih programov 2. stopnje Živilstvo in Prehrana, ki se nanašajo na
posodabljanje vsebine učnega načrta in seznama študijske literature.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
3.4 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembam magistrskih študijskih programov 2.
stopnje Lesarstvo, Krajinska arhitektura, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov,
Ekonomika naravnih virov, Biotehnologija, Mikrobiologija, Agronomija, Hortikultura, Ekologija in
biodiverziteta, Znanost o živalih, Živilstvo in Prehrana, Biotehniške fakultete, ki se nanašajo na
prerazporeditev kontaktnih ur in samostojnega dela študenta pri magistrskem delu ter
natančnejši zapis drugih oblik študija v učnih načrtih.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL, v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu pa, ko poročevalci potrdijo predlog sprememb UL BF.
3.5 KMŠ je pogojno sprejela sklep o soglasju k predlogu Biotehniške fakultete za podaljšanje
akreditacije magistrskih študijskih programov 2. stopnje Lesarstvo, Krajinska arhitektura,
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Ekonomika naravnih virov, Biotehnologija,
Mikrobiologija, Agronomija, Hortikultura, Ekologija in biodiverziteta, Znanost o živalih, Živilstvo in
Prehrana.
Predlog se posreduje v sprejem Senatu UL, v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu pa, ko poročevalci potrdijo dopolnitev predlagateljice UL BF.
Obrazložitev: KMŠ je pogojno sprejela sklep o soglasju. Predlagateljica UL BF mora vloge
dopolniti v delu, ki se nanaša na priznavanje kreditnih točk znanja, pridobljenega izven
študijskega programa, ki se v programu lahko prizna.
K točki 4
KMŠ je obravnavala mnenja poročevalcev o predlogu za akreditacijo študijskega programa za
izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe, AG.
KMŠ je pogojno sprejela sklep o soglasju k predlogu Akademije za glasbo za akreditacijo
študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoška izobrazba na področju glasbe.
Predlog se posreduje v sprejem Senatu UL in nato v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS
za kakovost v visokem šolstvu.
Obrazložitev: KMŠ je pogojno sprejela sklep o soglasju. Predlagateljica UL AG mora vlogo
dopolniti skladno s pripombami poročevalcev, ki se nanašajo na predmetno področje didaktike in
ustreznost habilitacij nosilcev za poučevanje predmetnih didaktik. Poročevalcem se dopolnjeno
gradivo posreduje v pregled. Ko od poročevalcev prejmemo obvestilo, da nimajo več zadržkov,
se predlog posreduje v sprejem Senatu UL.
K točki 5
KMŠ je obravnavala predlog Rokovnika in informacijo o pripravi Razpisa za vpis v magistrske
študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2014/2015.
KMŠ je sprejela sklep o potrditvi Rokovnika za pripravo Razpisa za vpis v magistrske študijske
programe 2. stopnje v študijskem letu 2014/2015.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL.

K točki 6
KMŠ je sprejela priporočilo članicam, naj pri pripravi učnega načrta za magistrsko delo
upoštevajo, da je magistrsko delo avtorsko delo študenta, kar mora odražati tudi opredeljeno
razmerje med kontaktnimi urami in samostojnim delom študenta v učnem načrtu. Kontaktne ure
za pripravo magistrskega dela so v manjšem obsegu lahko organizirane v obliki predavanj (v
tem primeru gre za organizirane oblike za pripravo zaključnega dela), medtem ko kontaktne ure
v obliki seminarjev ali različnih vaj niso primerne. V kolikor članice imajo zagotovljene kontaktne
ure kot podporo pri izdelavi magistrskega dela, naj te ne presegajo 10% skupne obremenitve
študenta.
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