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Številka: 031-12/2017
Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017

TOČKA: Poročilo Komisije za dodiplomski študij

Poročevalec: izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik KDŠ
Priloga:
- Poročilo Komisije Senata UL za dodiplomski študij
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 32. redne seje KDŠ
dne 14. 11. 2017 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.

Številka: 033-1/17-NS
Datum: 15. 11. 2017

Senatu UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Komisija Senata UL za dodiplomski študij je od zadnjega poročanja Senatu UL zasedala enkrat, in
sicer na 32. redni seji dne 14. 11. 2017.
KDŠ je na 32. redni seji obravnavala naslednje točke:
1. zapisnik 31. redne seje z dne 10. 10. 2017,
2. razvrstitev predbolonjskih dodiplomskih študijskih programov v novo klasifikacijo
KLASIUS-P-16,
3. nova Merila NAKVIS,
4. predlog Razpisa za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe za
študijsko leto 2018/2019,
5. predlog spremembe enovitih magistrskih študijskih programov Medicina in Dentalna
medicina UL MF (prva obravnava),
6. predlog spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo UL
PF (prva obravnava),
7. razno.
Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
K točki 2
Točka 2 (razvrstitev predbolonjskih dodiplomskih študijskih programov v novo klasifikacijo
KLASIUS-P-16) je bila odložena.
K točki 3
Polonca Miklavc Valenčič, pomočnik glavnega tajnika, je na seji predstavila nova Merila za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS.
3. KDŠ se je seznanila z novimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov
in študijskih programov NAKVIS.
K točki 4
KDŠ je obravnavala predlog razpisa za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske
programe za študijsko leto 2018/2019. Komisija je obravnavala tudi predlog za spremembo
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postopka (s terminskega in vsebinskega vidika) o sklepanju o omejitvi vpisa za študijske programe
prve stopnje in enovite magistrske študijske programe (vpisna mesta, ki so namenjena slovenskim
državljanom in državljanom držav Evropske unije).
Gradivo je priloženo k posebni točki seje Senata UL, ki se nanaša na razpis za vpis.
4.1 KDŠ je obravnavala predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2018/2019 in ga sklenila posredovati Senatu UL v sprejem.
4.2 KDŠ predlaga Senatu UL v sprejem sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis
v prvi letnik dodiplomskega študija v študijskem letu 2018/2019 sprejme omejitev vpisa za tiste
dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedene na prvem mestu,
pri katerih število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več
odstotkov.
K točki 5
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe v enovitem magistrskem študijskem
programu Medicina in enovitem magistrskem študijskem programu Dentalna medicina Univerze v
Ljubljani Medicinske fakultete.
5.1 KDŠ je potrdila spremembo enovitega magistrskega študijskega programa Medicina Univerze
v Ljubljani Medicinske fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (spremembo imena
predmeta), spremembo pogojev za napredovanje po programu in na spremembo pogojev za
prehajanje med programi.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
5.2 KDŠ je potrdila spremembo enovitega magistrskega študijskega programa Dentalna medicina
Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za napredovanje
po programu in na spremembo pogojev za prehajanje med programi.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 6
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Pravo Univerze v Ljubljani Pravne fakultete.
6. KDŠ je potrdila spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Pravo
Univerze v Ljubljani Pravne fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko
dejavnost ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
Pripravila:
Nataša Smerdelj

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