SENATU
UNIVERZE V LJUBLJANI

Številka: 03304/2014 MS
Datum: Ljubljana, 12. 2. 2014

Zadeva: POROČILO KOMISIJE ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

Komisija za doktorski študij ja na 3. seji, dne 11. februarja 2014, sprejela naslednje sklepe,
ki jih posreduje Senatu UL v sprejem oz. ga z njimi seznanja:
1.
KDrŠ seznanja Senat UL, da je v skladu s pooblastilom Senata UL, dala soglasja k novim
temam doktorskih disertacij in nekaterim dopolnitvam že potrjenih tem. (priloga 1).
2.
KDrŠ seznanja Senat UL s spremembami doktorskih študijskih programov:
- Kemijske znanosti, s spremembo nosilcev, izvajalcev, temeljnih študijskih virov in referenc
petih izbirnih predmetov.
- Bioznanosti, s spremembo nosilcev in izvajalcev treh izbirnih predmetov zaradi upokojitve
nosilca predmetov.
3.
KDrŠ predlaga Senatu UL v sprejem SKLEP, da se študijski red za študijsko leto
2014/2015 sprejme v obliki, kot je bil predlagan komisijam za 1., 2. in 3. stopnjo.
4.
KDrŠ seznanja Senat UL, da je pregledala pravilnike članic, s katerimi določajo postopke o
delu komisij za oceno in zagovor doktorskih disertacij in ugotovila, da njihovi pravilniki niso v
celoti usklajeni s Statutom UL in sklepi Komisije za doktorski študij. Komisija je sklenila
članice opozoriti, da svoje akte čim prej uskladijo z veljavnimi predpisi.
Delovna skupina, ki jo je imenovala KDrŠ bo pripravila predlog enotnih postopkov za oceno
in zagovor doktorske disertacije.
5.
KDrŠ seznanja Senat UL s sprejetim SKLEPOM, s katerim bo članice opozorila, da tujim
študentov v okviru sprejetih mednarodnih dogovorov in sporazumov ne smejo dodatno
zaračunavati šolnin na doktorskem študiju:
Obrazložitev:
Tujim študentom, ki prihajajo študirat na doktorski študij na Univerzo v Ljubljani preko
projektov v okviru programa Erasmus Mundus Action 2 Partnerships (Basielus in drugi) za
obdobje 10 ali več mesecev, smejo članice zaračunavati šolnine le do 3000 EUR na leto.

Študentom zaračunano šolnino poravna rektorat univerze iz sredstev, ki ga prejme iz
programa Erasmus Mundus.
Obrazložitev: do 3000 EUR na leto je namenjenih za šolnine izmenjalnim in drugim
študentom, ki prihajajo študirati za obdobje 10 ali več mesecev, s tem, da samo pri
izmenjalnih študentih rektorat univerze zadrži 20% sredstev za izvajanje programa.
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