SENAT UL

Številka: 031-3/2016
Datum: Ljubljana, 29. 3. 2016

26. SEJA DNE 29. 3. 2016

13.
-

TOČKA: Kadrovske zadeve
imenovanje novih članov in namestnikov članov Disciplinske komisije II.
stopnje za študente UL,
imenovanje članice iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost –
področje kultura,
zamenjava člana Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa humanistika in družboslovje.

Poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik, rektor UL
13.1. Imenovanje novih članov in namestnikov članov Disciplinske komisije II.
stopnje za študente UL
OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 4. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v
Ljubljani z dne 30. 3. 1999 (v nadaljevanju: pravilnik) Disciplinsko komisijo II. stopnje
za študente UL (v nadaljevanju: Komisija) sestavlja pet članov, od tega predsednik in
dva člana ter njihovi namestniki, ki jih voli senat univerze iz vrst pedagoških delavcev
in dva člana in njuna namestnika, ki jih voli študentski svet univerze iz vrst študentov.
Mandatna doba Komisije je v skladu s pravilnikom 2 leti.
Ker se je dosedanji Komisiji, ki jo je Senat UL imenoval 17. 12. 2013 in je bila
konstituirana dne 28. 1. 2014, iztekel mandat, je potrebno imenovati nove člane in
namestnike članov Komisije.
SKLEP št. 13.1.:
Senat UL iz vrst pedagoških delavcev, za člane in namestnike članov Disciplinske
komisije II. stopnje za študente UL, imenuje:
1. prof. dr. Polonca Kovač, UL FU – članica,
2. prof. dr. Borut Košir, UL TEOF – član,

3.
4.
5.
6.

doc. dr. Jaka Cepec, UL EF – član,
doc. dr. Barbara Rajgelj, UL FDV – namestnica,
prof. dr. Kristina Sepčić, UL BF – namestnica,
prof. dr. Radovan Jenko, UL ALUO – namestnik.

Senat UL iz vrst študentov, za člane in namestnike članov Disciplinske komisije II.
stopnje za študente UL, imenuje:
1. Matija Rakun, UL PF – član,
2. Petra Werbole, UL PF – članica,
3. Klemen Mesarec, UL FDV – namestnik,
4. Nina Zupanc, UL PEF – namestnica.
Komisija šteje 5 članov in 5 namestnikov. Mandatno obdobje komisije traja od
konstituiranja komisije do konca dvoletnega mandata. Po preteku mandata komisija
še naprej opravlja naloge do konstituiranja nove komisije, ki jo imenuje senat.
13.2. Imenovanje članice iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost
– področje kultura
SKLEP št. 13.2.:
Senat UL imenuje Uršo Lesar (UL PEF) kot članico iz vrst študentov Komisije za
obštudijsko dejavnost – področje kultura v skladu s predlogom Študentskega sveta
UL.
Mandat predstavnice v komisiji senata UL je eno leto.
Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016.
13.3. Zamenjava člana Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa humanistika in družboslovje.
SKLEP št. 13.3.:
Senat UL imenuje v Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa humanistika in družboslovje, izr. prof. dr. Dano Mesner Andolšek, namesto
red. prof. dr. Mitje Velikonje, v skladu s predlogom UL FDV.
Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016 in traja do konca
mandata Programskega sveta.

Številka: 034-1/16/MČ
Datum: 9. 3. 2016

Senatu Univerze v Ljubljani
V skladu s 46. in 47. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 104. členom
Poslovnika o delu Študentskega sveta Univerze v Ljubljani Senatu Univerze v
Ljubljani, posredujemo v imenovanje za članico Komisije Senata UL iz vrst
študentov, ki je bila izvoljeni na seji Študentskega sveta dne 9. 3. 2016
Za članico Komisije za obštudijsko dejavnost – področje kultura je bila
izvoljena:
URŠA LESAR, PEF

Mandat predstavnice v komisiji senata UL je eno leto.
Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016

Predsednik Študentskega sveta
Univerze v Ljubljani
Jan Kukovec l.r.

1

Številka: 031-3/2016
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V skladu s 47., 48. in 192. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, s
spremembami, dopolnitvami in popravki) ter predlogom Senata Univerze v Ljubljani
Fakultete za družbene vede (UL FDV) je Senat Univerze v Ljubljani na 26. seji, dne 29.
3. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
Senat UL imenuje v Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa humanistika in družboslovje, izr. prof. dr. Dano Mesner Andolšek, namesto
red. prof. dr. Mitje Velikonje, v skladu s predlogom UL FDV.
Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016 in traja do konca mandata
Programskega sveta.
Obrazložitev:
Zamenjavo dosedanjega člana komisije red. prof. dr. Mitje Velikonja je predlagala UL
FDV, ena izmed izvajalk študijskega programa, ki ima pet predstavnikov v programskem
svetu.
Senat Univerze v Ljubljani je Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa Humanistika in družboslovje imenoval na 25. seji, dne 28. januarja
2014.
Mandatna doba traja štiri leta od imenovanja programskega sveta na Senatu UL.

prof. dr. Ivan Svetlik
rektor UL
predsednik Senata UL

