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UNIVERZE V LJUBLJANI

Zadeva: POROČILO KOMISIJE ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Komisija za doktorski študij ja na 29. seji, dne 13. junija 2012, po pooblastilu Senata UL,
sprejela naslednje sklepe:
I.
Sklep KDrŠ: Komisija za doktorski študij je v skladu s pooblastilom Senata Univerze v
Ljubljani z dne 22. novembra 2011, sprejela naslednje spremembe doktorskih študijskih
programov:
-

Spremembe Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in
družboslovje se nanašajo na uvedbo dveh izbirnih predmetov, ki nista neposredno
vpeta v znanstvena področja Humanistike in družboslovja temveč sta namenjena v
nabor generičnih znanj in spretnosti (Visokošolska didaktika I , 5 KT in Visokošolska
didaktika II, 5 KT) in nadomeščata dosedanji izbirni predmet Visokošolska didaktika,
ki je obsegal 10 KT.

-

Spremembe Doktorskega študijskega programa Elektrotehnika se nanašajo na:
spremembo nosilca in soizvajalca izbirnega predmeta Strojni vid; manjše spremembe
vsebine izbirnega predmeta Metode razvoja in analize algoritmov vodenja ter
spremembo naslova predmeta v naslov Industrijska informatika; spremembo izvedbe
izbirnega predmeta Obratovanje elektroenergetskega sistema v tržnem okolju (v
predmet je vključena vsebina mednarodne poletne šole).

-

Spremembe skupnega doktorskega študijskega programa Socialno delo –
INDOSOW se nanašajo na uvedbo treh novih izbirnih predmetov: Psihoanalitična
teorija, Koncept čustev v socialnem delu, Narativni model psihosocialne pomoči in
supervizije.

-

Spremembe Doktorskega študijskega programa Strojništvo se nanašajo na:
zamenjavo nosilcev in izvajalcev nekaterih izbirnih predmetov (zamenjavo nosilca
predmeta Procesi preoblikovanja gradiv; zamenjavo nosilca in izvajalca predmeta
Teorija zgorevanja in imenovanje novih nosilcev; zamenjavo nosilca in izvajalca
predmeta Termoenergetska analiza procesov in imenovanje novega nosilca; dodan je
nov soizvajalec predmeta Teorija gradiv).
V študijski program so vključena nova Merila za prehode med študijskimi programi.

-

Sprememba Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti
se nanaša na natančnejšo opredelitev pogojev za ponavljanje 2. in 3. letnika študija.

-

Sprememba Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika se
nanaša na dodano novo izvajalko obveznega predmeta Metodologija statističnega
raziskovanja.

-

Spremembe Doktorskega študijskega programa Matematika in fizika se nanašajo na
dodane nove izvajalce pri predmetih: Inverzni problemi lastnih vrednosti; Bayesove
metode v statistiki; Finančna matematika v zveznem času; Matematične metode v
teoriji tveganja; Slučajni procesi; Izbrana poglavja iz finančne matematike;
Algebraična geometrija.

-

Spremembe Doktorskega študijskega programa Grajeno okolje se nanašajo na:
uvedbo treh novih izbirnih predmetov (Dnevna svetloba, Programiranje distribuiranih
inženirskih aplikacij in Upravljanje s kakovostjo prostorskih podatkov); spremembo
izvajalca predmeta Deformacijska analiza naravnega in grajenega okolja; spremembo
izvajalca predmeta Sodobna terestrična geodetska merska tehnologija; dodano novo
izvajalko predmeta Aplikativna geokemijska okolja; spremembo izvajalke predmeta
Stabilni izotopi in fiziološki procesi; spremembo izvajalca predmeta in dopolnitev
seznama literature pri predmetu Geokemijski procesi ter spremembo nosilke
predmeta Rentgenska strukturna analiza.
II.

Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo 1.6.2012, se med
drugim spreminja postopek spreminjanja, to je akreditacije obveznih sestavin študijskih
programov in tudi rok, do katerega morajo biti spremembe obveznih sestavin sprejete, da bi
veljale v naslednjem študijskem letu.
Komisija za doktorski študij se je odločila, da sprememb, ki so jih članice na svojih Senatih
sprejele od vključno 6. julija 2011 dalje in so po pooblastilu Senata UL prejele soglasje KDrŠ,
ne bo pošiljala v ponovno obravnavo na članice, temveč jih bo KDRŠ potrdila kot pristojni
organ v skladu z ZUJF.
Sklep KDrŠ:
Komisija za doktorski študij je v skladu s pooblastilom Senata Univerze v Ljubljani z dne 22.
novembra 2011, sprejela sklep o soglasju k spremembam naslednjih doktorskih
študijskih programov:
19. seja, 6. julij 2011
Manjše dopolnitve doktorskega študijskega programa Strojništvo
Komisija za doktorski študij je sprejela manjše dopolnitve Doktorskega študijskega programa
Strojništvo, ki se nanašajo na zamenjave nosilcev oz. izvajalcev pri štirih predmetih v
študijskem letu 2011/2012.
20. seja, 21. septembra 2011
Manjše dopolnitve doktorskega študijskega programa Matematika in fizika

KDrŠ je sprejela manjšo spremembo doktorskega študijskega programa Matematika in fizika,
ki se nanaša na spremembo učnega načrta Moderna astrofizika in na spremembo nosilca
predmeta.
Manjše dopolnitve doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika
Manjša sprememba se nanaša na uvedbo novega splošno izbirnega predmeta Izbrana
poglavja iz računalništva in informatike.
Manjše dopolnitve doktorskega študijskega programa Pravo
Manjše spremembe se nanašajo na spremembe vsebin osmih učnih načrtov izbirnih
predmetov in na časovni premik opravljanja drugega doktorskega seminarja.
24. seja, 11. januarja 2012
Manjše dopolnitve Doktorskega študijskega programa Pravo:
Vse dopolnitve se nanašajo na spremembo oz zamenjavo nosilcev in izvajalcev šestih
predmetov znotraj znanstvenega področja mednarodnega prava.
26. seja, 14. marca 2012
Večje in manjše dopolnitve doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede
Večje spremembe se nanašajo na:
- spremembo obveznega skupnega predmeta (iz 12 na 6 KT) in uvedbo novega
obveznega skupnega predmeta Matematika za ekonomiste (6 KT),
- spremembo pogojev za vpis in meril za izbiro v primeru omejitve,
- spremembo pogojev za napredovanje po programu – spremenjeni pogoji za
napredovanje v 3. letnik študija in
- spremembo vrednotenja individualnih oblik študija.
Manjše spremembe se nanašajo na zamenjavo predmetov med semestri, spremembo imena
predmeta in spremembo nosilcev predmetov.
Manjše dopolnitve interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in
družboslovje
Vse dopolnitve se nanašajo na spremembo oz zamenjavo nosilcev in izvajalcev predmetov
na znanstvenih področjih, ki jih koordinira Filozofska fakulteta in sicer: Filozofija,
Slovenistika, Zgodovina, Aplikativne psihološke študije, Literarne vede, Umetnostna
zgodovina, Antični študiji, Eksperimentalna psihologija in Heritologija.
Manjše dopolnitve interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina
Dopolnitve se nanašajo na spremembo oz. zamenjavo nosilcev in izvajalcev predmetov,
ukinitev dveh in uvedbo enega izbirnega individualno raziskovalnega predmeta, zmanjšanje
obsega izbirnega teoretičnega predmeta z 10 na 5 KT in prenos enega izbirnega predmeta
na drugo znanstveno področje. Predlagane spremembe so predlagane na znanstvenih
področjih, ki jih koordinirajo Fakulteta za Farmacijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska
fakulteta in sicer na področjih: Farmacija, Biokemija in molekularna biologija, Medicina –
klinična usmeritev, Mikrobiologija in Veterinarska medicina.

III.
Komisija za doktorski študij senat seznanja, da je v skladu s pooblastilom senata UL dala
soglasja k novim temam doktorskih disertacij in nekaterim dopolnitvam že potrjenih tem.
(priloga 1)
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