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SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL z 18. redne seje KDŠ
dne 10. 11. 2020 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
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Zadeva: Poročilo Komisije za dodiplomski študij UL
Komisija za dodiplomski študij UL (v nadaljevanju: KDŠ) seznanja Senat UL s poročilom 18. seje KDŠ
z dne 10. novembra 2020.
KDŠ je na 18. redni seji dne 10. novembra 2020 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. zapisnik 17. redne seje z dne 8. 9. 2020 (poslan po e-pošti 10. 9. 2020),
2. predlog Razpisa za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe za študijsko
leto 2021/2022,
3. predlog sprememb prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov Glasbena umetnost in
Glasbena pedagogika UL AG (prva obravnava),
4. predstavitev analize poročil vzorčnih evalvacij študijskih programov UL,
5. razno.
K točki 2
KDŠ je obravnavala predlog razpisa za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe
za študijsko leto 2021/2022. Gradivo je priloženo k posebni točki seje Senata UL, ki se nanaša na razpis
za vpis.
2.1 KDŠ je obravnavala predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2021/2022 in ga sklenila posredovati Senatu UL v sprejem.
2.2 KDŠ predlaga Senatu UL v sprejem sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi
letnik dodiplomskega študija v študijskem letu 2021/2022 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 (velja za Slovence
in državljane držav članic EU).
K točki 3
KDŠ je obravnavala predlog za spremembo prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov
Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo.
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3.1 KDŠ je potrdila spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Glasbena
umetnost Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo, ki se nanaša na spremembo predmetnika (sprememba
imena izbirnih predmetov, sprememba števila kreditnih točk pri izbirnih predmetih in uvedba izbirnih
predmetov).
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.
3.2 KDŠ je potrdila spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Glasbena
pedagogika Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo, ki se nanaša na spremembo predmetnika
(sprememba imena izbirnih predmetov, sprememba števila kreditnih točk pri izbirnih predmetih in
uvedba izbirnih predmetov).
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 4
KDŠ se je seznanila z analizo poročil vzorčnih evalvacij študijskih programov 1. in 2. stopnje UL.
Pripravila:
Nataša Smerdelj

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, l.r.
predsednik KDŠ
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