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SENATU
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zadeva: POROČILO KOMISIJE ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Komisija za doktorski študij ja na 40. seji, dne 5. junija 2013 sprejela naslednje sklepe, ki jih
posreduje Senatu UL v sprejem oz. ga z njimi seznanja:

I.
Komisija za doktorski študij predlaga Senatu UL, da sprejme SKLEP o podaljšanju
akreditacije Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina in vlogo
posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
Komisija ocenjuje, da je predlog Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega
študijskega programa Biomedicine, ki je podprt s sklepi senatov sodelujočih članic ter
ustreznih organov sodelujočih raziskovalnih inštitutov pripravljen v skladu z Merili za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Komisija za doktorski študij je ob obravnavi podaljšanj akreditacij doktorskih študijskih
programov ponovno ugotavlja, da Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov, skupaj z navodili in obrazci niso prilagojeni doktorskim
študijskim programom. Predvsem ne upoštevajo, da je približno dve tretjini od 180 KT
namenjenih raziskovalnemu delu oz. predstavitvi rezultatov tega dela.
Vloga za akreditacijo oz. podaljšanje akreditacije doktorskih študijskih programov vsebuje in
predvideva zajemanje velikega števila podatkov, ki se nanašajo na pouk, organizirane oblike
dela ter osvajanje novih znanj. Poudarek na doktorskem študiju pa naj bi bil na
raziskovalnem delu.
Vlogam za akreditacijo študijskih programov na vseh treh stopnjah je sedaj potrebno priložiti
veliko število dokumentov, ki so bili z univerze posredovane že ob ponovni akreditaciji
Univerze v Ljubljani kot inštitucije. Ne zdi se smiselno, da se nekateri dokumenti, kot priloge,
posredujejo še posebej za vsak študijski program.
Komisija za doktorski študij predlaga Senatu UL, da sprejme SKLEP, da rektor vodstvu
NAKVISA-a posreduje pismo za poenostavitev postopkov in spremembo obrazcev in vlog v
postopku akreditacije in ponovne akreditacije študijskih programov na vseh treh stopnjah
študija.

II.
KDrŠ seznanja Senat UL s sprejetimi spremembami:
1.
Doktorskega študijskega programa Strojništvo, ki se nanašajo na:
- spremembe nosilcev in izvajalcev na desetih izbirnih predmetov na vseh treh smereh
študija
2.
Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti, ki se nanašajo na:
- spremembe nosilcev oz. izvajalcev šestih temeljnih predmetih
- spremembe nosilcev oz. izvajalcev štirih izbirnih predmetov
- Spremembe pogojev za vključitev v temeljni predmet Bioinformatika ter dodana nova
izvajalka
- Pogoje za dokončanje študija: Poenotenje določila o objavi najmanj enega
znanstvenega članka za vsa znanstvena področja.
3.
Doktorskega študijskega programa Elektrotehnika, ki se nanašajo na:
- preimenovanje izbirnega predmeta Virtualni merilni instrumenti v Virtualni merilni
sistemi
- iz seznama predmetov se umaknejo izbirni predmeti: Kakovost in gradniki
programskega inženirstva, Objektno orientirano modeliranje, Akustika in ultrazvok
4.
Doktorskega študijskega programa Matematika in fizika, ki se nanašajo na:
- dodane izvajalcev v sedmih predmetih na smeri matematika

Komisija za doktorski študij seznanja Senat UL, 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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