Številka: 03302/14-ER-NS
Datum: 13. 6. 2014

Senatu UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij
Komisija Senata UL za dodiplomski študij je od zadnjega poročanja Senatu UL zasedala
enkrat, in sicer na 5. redni seji dne 10. 6. 2014.
KDŠ je na 5. redni seji obravnavala naslednje točke:
1. zapisnik 4. redne seje z dne 11. 4. 2014,
2. predlog za podaljšanje akreditacije 12 prvostopenjskih študijskih programov UL FF
(druga obravnava),
3. predlog sprememb dveh prvostopenjskih univerzitetnih in enega enovitega
magistrskega študijskega programa UL FFA (prva obravnava),
4. predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Laboratorijska biomedicina in enovitega magistrskega študijskega
programa Farmacija, UL FFA (druga obravnava),
5. predlog sprememb enovitega magistrskega študijskega programa Teologija, UL
TeoF (prva obravnava),
6. predlog za podaljšanje akreditacije enovitega magistrskega študijskega programa
Teologija, UL TeoF (druga obravnava),
7. predlog za podaljšanje akreditacije enovitega magistrskega študijskega programa
Veterinarstvo, UL VF (druga obravnava),
8. predlog sprememb vseh prvostopenjskih študijskih programov UL FGG (prva
obravnava),
9. predlog za podaljšanje akreditacije petih prvostopenjskih študijskih programov UL
FGG (druga obravnava),
10. predlog sprememb dveh prvostopenjskih visokošolskih strokovnih študijskih
programov UL FPP (prva obravnava),
11. predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega
študijskega programa Prometna tehnologija in transportna logistika, UL FPP (druga
obravnava),
12. predlog sprememb dveh prvostopenjskih študijskih programov UL FS (prva
obravnava),
13. predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Strojništvo (preimenovan v Strojništvo – Razvojno raziskovalni program),
UL FS (druga obravnava),
14. predlog sprememb prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Tehniška varnost, UL FKKT (prva obravnava),
15. predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Tehniška varnost, UL FKKT (druga obravnava),

16. predlog za podaljšanje akreditacije treh prvostopenjskih študijskih programov UL
FMF (druga obravnava),
17. predlog sprememb prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Univerzitetna poslovna in ekonomska šola, UL EF (prva obravnava),
18. slovenščina za tujce,
19. napredovanje po programu za tujce,
20. razno.
Komisija je na seji sprejela naslednje sklepe:
K točki 2
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije 12 prvostopenjskih univerzitetnih
študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer:
- Etnologija in kulturna antropologija,
- Arheologija,
- Sociologija kulture,
- Primerjalna književnost in literarna teorija,
- Anglistika,
- dvodisciplinarni Anglistika,
- Geografija,
- Psihologija,
- Germanistika,
- dvodisciplinarni Nemcistika,
- Slovenistika,
- dvodisciplinarni Rusistika.
2.1 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Etnologija in kulturna
antropologija posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.2 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Arheologija
posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.3 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Sociologija kulture
posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.4 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Primerjalna književnost
in literarna teorija posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.5 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Anglistika posredovati
Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.6 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa
Anglistika posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
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2.7 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Geografija posredovati
Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.8 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Psihologija posredovati
Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.9 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Germanistika
posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.10 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa
Nemcistika posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.11 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Slovenistika
posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
2.12 KDŠ je sklenila predlog Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa
Rusistika 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 prvostopenjskih univerzitetnih študijskih
programov Kozmetologija in Laboratorijska biomedicina ter enovitega magistrskega
študijskega programa Farmacija Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
3.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi enovitega magistrskega študijskega
programa Farmacija Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo
vpisnih pogojev.
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 NAKVIS-u.
3.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Laboratorijska biomedicina Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani,
ki se nanaša na spremembo vpisnih pogojev.
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 NAKVIS-u.
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3.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Kozmetologija Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki se
nanaša na spremembo vpisnih pogojev.
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 NAKVIS-u.
K točki 4
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije enovitega magistrskega
študijskega programa Farmacija in prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Laboratorijska biomedicina Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.
4.1 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija posredovati Senatu
UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
4.2 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska
biomedicina posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 5
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe enovitega magistrskega študijskega programa
Teologija Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
5. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi enovitega magistrskega študijskega
programa Teologija Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki se nanaša 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. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 6
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije enovitega magistrskega
študijskega programa Teologija Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
6. KDŠ je sklenila predlog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije enovitega magistrskega študijskega programa Teologija posredovati Senatu
UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 7
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije enovitega magistrskega
študijskega programa Veterinarstvo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
7. KDŠ je sklenila predlog Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije enovitega magistrskega študijskega programa Veterinarstvo posredovati
Senatu UL v sprejem.

3

Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 8
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe šestih prvostopenjskih študijskih programov
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (štirih univerzitetnih:
Gradbeništvo, Geodezija in geoinformatika, Vodarstvo in okoljsko inženirstvo, Stavbarstvo in
dveh visokošolskih strokovnih: Tehnično upravljanje nepremičnin in Operativno
gradbeništvo).
8.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za prehajanje med programi.
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.
8.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Geodezija in geoinformatika Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za prehajanje med programi.
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.
8.3 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za prehajanje med
programi.
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.
8.4 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Stavbarstvo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za prehajanje med programi.
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.
8.5 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Operativno gradbeništvo Fakultete za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za prehajanje med
programi.
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.
8.6 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Tehnično upravljanje nepremičnin Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za
prehajanje med programi.
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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.
K točki 9
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije 5 prvostopenjskih študijskih
programov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, in sicer:
- univerzitetnega Gradbeništvo,
- univerzitetnega Geodezija in geoinformatika,
- univerzitetnega Vodarstvo in okoljsko inženirstvo,
- visokošolskega strokovnega Operativno gradbeništvo,
- visokošolskega strokovnega Tehnično upravljanje nepremičnin.
9.1 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Gradbeništvo posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
9.2 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Geodezija
in geoinformatika posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
9.3 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Vodarstvo
in okoljsko inženirstvo posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
9.4 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Operativno gradbeništvo posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
9.5 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Tehnično upravljanje nepremičnin posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 10
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskih visokošolskih strokovnih
študijskih programov Navtika in Ladijsko strojništvo Fakultete za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani.
10.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Navtika Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v
Ljubljani, ki se nanaša 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. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
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10.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Ladijsko strojništvo Fakultete za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani, ki se nanaša 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. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 11
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
visokošolskega strokovnega študijskega programa Prometna tehnologija in transportna
logistika Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.
11. KDŠ je sklenila predlog Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Prometna tehnologija in transportna logistika posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 12
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Strojništvo (preimenovan v Strojništvo – razvojno raziskovalni program) in
prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Strojništvo Fakultete za
strojništvo Univerze v Ljubljani.
12.1 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Strojništvo (preimenovan v Strojništvo – Razvojno raziskovalni
program) Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša 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. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
12.2 KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki
se nanaša 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. Spremembe veljajo od študijskega leta
2015/2016.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in NAKVIS-u.
K točki 13
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Strojništvo (preimenovan v Strojništvo – Razvojno
raziskovalni program) Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
13. KDŠ je sklenila predlog Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani za podaljšanje
akreditacije
prvostopenjskega
univerzitetnega
študijskega
programa
Strojništvo
(preimenovan v Strojništvo – Razvojno raziskovalni program) posredovati Senatu UL v
sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
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K točki 14
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Tehniška varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
14. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Tehniška varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze
v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
pogojev za napredovanje po programu in sprememb obveznih sestavin 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 NAKVIS-u.
K točki 15
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Tehniška varnost Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani.
15. KDŠ je sklenila predlog Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Tehniška
varnost posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 16
KDŠ je obravnavala predlog za podaljšanje akreditacije prvostopenjskih univerzitetnih
študijskih programov Fizika in Meteorologija z geofiziko ter prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Praktična matematika.
16.1 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Fizika
posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
16.2 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa
Meteorologija z geofiziko posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
16.3 KDŠ je sklenila predlog Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za
podaljšanje akreditacije prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Praktična matematika posredovati Senatu UL v sprejem.
Sklep se posreduje v sprejem Senatu UL in v obravnavo na NAKVIS.
K točki 17
KDŠ je obravnavala predlog za spremembe prvostopenjskega univerzitetnega študijskega
programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani.
17. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Univerzitetna poslovna in ekonomska šola Ekonomske fakultete
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Univerze v Ljubljani, ki se nanaša na spremembo predmetnika – uvedbo dveh novih izbirnih
predmetov.
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.
K točki 20
20.1
Na 4. redni seji KDŠ z dne 11. 4. 2014 je bil obravnavan predlog za spremembe dveh
prvostopenjskih študijskih programov UL FU. KDŠ je na 5. redni seji KDŠ sprejela
popravljena sklepa.
20.1. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega univerzitetnega
študijskega programa Uprava (preimenovano v Upravljanje javnega sektorja) Fakultete za
upravo Univerze v Ljubljani, ki se nanaša 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.
20.2. KDŠ je sprejela sklep o soglasju k spremembi prvostopenjskega visokošolskega
strokovnega študijskega programa Uprava Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, ki se
nanaša 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.

20.2
Prorektor prof. dr. Turk je članom komisije podal napotke, kako pripraviti vlogo za podaljšanje
akreditacije študijskega programa in opozoril, da so vloge za akreditacijo študijskih
programov včasih prostor za izražanje nezadovoljstva s stanjem oziroma razmerami, ki
vplivajo na visokošolsko študijsko dejavnost. Opozoril je, da je treba upoštevati namen vlog
za akreditacijo, s katerimi se podaljšuje akreditacija študijskim programom za naslednjih
sedem let.
K točki 18
Prorektor prof. dr. Goran Turk je na seji KDŠ predstavil predlog sklepov glede zahteve po
znanju slovenščine za tujce, ki se izobražujejo po študijskih programih na UL.
KDŠ je sklenila Senatu UL posredovati v sprejem predlog sklepa:
Sklepa Senata UL z dne 17.12.2002 in 18.2.2003 glede zahtev po znanju slovenščine za tuje
študente dodiplomskih študijskih programov UL se razveljavita in nadomestita z naslednjim
sklepom:
Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na UL velja: tujci morajo dokazati
znanje slovenskega jezika, če je tako določeno v študijskem programu, v katerega se
vpisujejo ali so vpisani. Znanje slovenščine se zahteva na ravni B2 Skupnega evropskega
jezikovnega okvira.
Sklep se začne uporabljati za študijsko leto 2015/16.
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K točki 19
Prorektor prof. dr. Goran Turk je članom KDŠ predstavil predlog priporočila glede
napredovanja po programu za tujce.
KDŠ je sklenila Senatu UL posredovati v obravnavo predlog priporočila:
Senat UL sprejme priporočilo, da članice pri presojanju izpolnjevanja pogojev za ponavljanje
prvega letnika dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija, za tujce, ki so se v prvem
letniku učili slovenskega jezika v obsegu vsaj 30 kreditnih točk ECTS, kar dokazujejo z
ustreznim potrdilom in opravljenim izpitom iz slovenščine, pri presoji prošnje za ponavljanje
prvega letnika tem študentom dovoli ponovni vpis v prvi letnik tudi, če niso dosegli
predpisanega števila kreditnih točk kot pogoj za ponovni vpis.

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