Delovanje Doktorske šole UL v letih 2013 in 2014
(poročilo senatu UL, oktober 2014)

Univerza v Ljubljani (UL) je v skladu z zakonom do leta 2009 v celoti izpeljala prenovo
doktorskega študija. Kasneje je bila programska ponudba dopolnjena še z nekaj posameznimi
programi tako, da celokupna ponudba UL danes obsega 21 doktorskih študijskih programov.
V letih 2013 in 2014 se je v skladu z zakonom že začel proces ponovne akreditacije
programov. Postopka ponovne akreditacije sta že prestala dva doktorska študijska
programa, Biomedicina ter Ekonomske in poslovne vede. Za ostale doktorske študijske
programe smo pripravili terminski plan, ki omogoča pravočasno izvedbo postopkov za ponovno
akreditacijo. S terminskim planom so bili seznanjeni vsi odgovorni za izpeljavo postopkov. Za
nekatere programe, ki se jim akreditacija izteče najprej (akreditirani v letu 2009), so postopki,
potrebni za ponovno akreditacijo že v polnem teku.
V letu 2013 in 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi, posvečenimi izpopolnjevanju sistema za
zagotavljanje in nadzor kakovosti doktorskega študija, ki smo ga začeli uveljavljati že v letu 2010.
Posebej smo se posvetili delu mentorjev in v ta namen predlagali senatu v sprejem nekaj
sklepov, ki se nanašajo na mentorstvo pri doktorskem študiju. V maju 2014 smo organizirali
posvet z naslovom »Mentorstvo na doktorskem študiju«, ki je bil s strani udeležencev zelo dobro
sprejet. V zaključku posveta so prisotni predlagali, da za nove mentorje vsako leto priredimo
informativne seminarje, ki bodo zainteresirane seznanili s študijskimi programi, s postopki na UL
in z drugimi ključnimi informacijami, potrebnimi za dobro in odgovorno delo mentorjev s
kandidati za doktorski naslov.
Sofinanciranje doktorskega študija z evropskimi sredstvi preko »Inovativne sheme…« je bilo
nazadnje razpisano za generacijo 2012. UL nadaljuje z izvedbo postopkov sofinanciranja za
generacije 2010, 2011 in 2012. Generacija 2013 doktorskih študentov na UL iz tega vira ni bila
sofinancirana in tudi možnosti za sofinanciranje nadaljnjih generacij doktorskih študentov še niso
dorečene. Pomanjkanje virov za sofinanciranje doktorskega študija za UL predstavlja velik
problem saj zelo prizadene kandidate za doktorski študij. Glede na to, da tudi število mladih
raziskovalcev na UL zadnja leta pada predvidevamo, da se bo vse to v bodoče močno odrazilo pri
prijavah in vpisu na doktorski študij, lahko pa bo vplivalo tudi na kvaliteto doktorandov.
Univerza v Ljubljani še naprej aktivno sodeluje pri delu Evropske zveze univerz v Svetu za
doktorski študij (EUA-CDE). Predstojnica doktorske šole se je udeležila rednih letnih konferenc
tega sveta in sicer junija 2013 v Varšavi, Poljska in junija 2014 v Liverpoolu, UK. Srečanje v
Varšavi je bilo prvenstveno posvečeno mentorstvu pri doktorskem študiju medtem ko je bila
osrednja razprava srečanja v Liverpoolu posvečena globalizaciji doktorskega študija in v zvezi s
tem, kaj lahko naredijo univerze, da bodo preko doktorskega študija bolj povezane med seboj.
Predstojnica Doktorske šole je v letu 2013 kot ekspert in svetovalka sodelovala pri aktivnostih v
zvezi s prenovo doktorskega študija na Univerzi v Zagrebu. Novembra 2013 je bila vabljena
predstavnica UL na drugem srečanju univerz srednje in vzhodne Evrope na temo doktorskega
izobraževanja v regiji, ki je potekalo v Budimpešti v organizaciji predstavnikov evropskega gibanja

GRT (Global Round Table). Predstojnica je septembra 2014 sodelovala s prispevkom na posvetu
na SAZU, ki so ga skupaj pripravili Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ, SAZU in Slovenska
znanstvena fundacija z naslovom » Perspektive odgovornosti, etike in spolov: nova razmerja v
znanosti«. Novembra 2014 bo kot vabljena predavateljica sodelovala na srečanju, ki ga prireja
Univerza v Mariboru in bo posvečeno prenovi doktorskega študija na tej univerzi.
V letu 2013 je UL ustanovila komisijo za doktorat umetnosti z namenom, da pripravi predlog za
uvedbo novega študijskega doktorskega programa iz področij umetnosti in po potrebi predlaga
morebitne spremembe zakonodaje, ki bodo pripravo in izvedbo takega programa omogočile. V
novembru 2014 bo EUA-CDE organizirala sestanek na temo doktorata umetnosti, ki se ga bo na
povabilo organizatorja lahko udeležil tudi predstavnik UL. Na sestanku se bodo oblikovala stališča
sveta EUA za doktorsko izobraževanje glede doktorata umetnosti, ki bodo lahko služila kot
pomoč tudi pri oblikovanju doktorata te vrste na UL.
V letu 2013 je bila UL vključena v projekt Evropske komisije, ki je imel za cilj ugotoviti, kako je
potekala prenova doktorskega študija na evropskih univerzah in v kakšni meri so evropske
univerze upoštevale sedem glavnih načel, pomembnih za doktorski študij, kot jih je oblikovala
Evropska komisija na podlagi Salzburških načel, na podlagi dobre prakse v državah članicah in na
podlagi izkušenj, ki so jih prinesle aktivnosti projektov Marie Curie. Sedem načel, ki so po mnenju
Evropske komisije najvažnejša za doktorsko izobraževanje so: raziskovalna aktivnost, ustvarjanje
privlačnega raziskovalnega okolja, možnosti za interdisciplinarni pristop, vključitev v
mednarodne mreže, odnosi z industrijo in drugimi delovnimi okolji, možnost osvajanja
generičnih znanj in spretnosti ter zagotavljanje kakovosti pri doktorskem študiju. Projektna
skupina, zadolžena za UL, je pregledala vso razpoložljivo dokumentacijo o doktorskem študiju in
opravila dvodnevni pregled na univerzi. UL je bila pri večini točk, ki jih je preverjala komisija
ocenjena zelo visoko. Ocenjevalci so posebej izpostavili izviren pristop uveljavljanja
interdisciplinarnega študija, velik poudarek naših programov na raziskovalnem delu in dosledno
uveljavljanje mehanizmov za zagotavljanje kakovosti.
Predstojnica doktorske šole je kot članica slovenske »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov
2011-2013«, do izteka mandata komisije sodelovala pri vseh njenih aktivnostih.
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