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TOČKA: Poročilo Komisije za magistrski študij

Poročevalec: prof. dr. Goran Turk, prorektor
Priloga:
- Poročilo KMŠ za Senat UL_31 seja.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 31. seje
z dne 9. 2. 2017 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Št.: 031-2/17 MŠ-MŽ
Datum: 9. 2. 2017
SENATU UNIVERZE V LJUBLJANI

POROČILO KOMISIJE ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Komisija Senata UL za magistrski študij (KMŠ) je od zadnje seje Senata UL zasedala enkrat,
in sicer na 31. seji dne 9. 2. 2017.
KMŠ je na 31. seji dne 9. februarja 2017 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 30. seje z dne 19. 1. 2017
2. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Bohemistika (dvodisciplinarni) in Slovakistika (dvodisciplinarni), FF (3. obravnava)
3. Predlog študijskega koledarja za študijsko leto 2017/18 (2. obravnava)
4. Razno

Komisija je sprejela naslednje sklepe:
K točki 1
KMŠ je potrdila zapisnik 30. seje z dne 19. 1. 2017.
K točki 2
KMŠ je obravnavala formalno dopolnitev predloga za soglasje k spremembam magistrskih
študijskih programov 2. stopnje Bohemistika (dvodisciplinarni) in Slovakistika
(dvodisciplinarni), FF, usklajeno z mnenjem poročevalca.
2. 1 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Filozofske fakultete za spremembe
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Bohemistika (dvodisciplinarni), ki se nanašajo
na spremembo imena programa – novo ime programa je Češki jezik in književnost;
spremembo strokovnega naslova, spremembe predmetnika z deležem izbirnosti in
spremembo predmetno-specifičnih kompetenc, ki se s programom pridobijo.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
2. 2 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Filozofske fakultete za spremembe
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Slovakistika (dvodisciplinarni), ki se nanašajo
na ukinitev dosedanjih dveh modulov, spremembe predmetnika z deležem izbirnosti in
spremembo predmetno-specifičnih kompetenc, ki se s programom pridobijo.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.

K točki 3
KMŠ je ponovno obravnavala predlog Študijskega koledarja za študijsko leto 2017/18, ki ga je
sprejela Komisija za dodiplomski študij.
KMŠ predlaga v besedilu in grafičnem prikazu predloga Študijskega koledarja za študijsko
leto 2017/18 naslednji spremembi:
- od 27. do 29. 12. 2017 ni pedagoških obveznosti; organizirano pedagoško delo v 1.
semestru traja do vključno srede, 24. 1. 2018, zimsko izpitno obdobje se prične v
četrtek, 25. 1. 2018«,
- namesto za 7. 6. 2018 se ponedeljkov urnik predvidi za četrtek, 3. 5. 2018.
K predlagani spremembi v prvi alineji je 6 članov glasovalo ZA, 1 član je bil VZDRŽAN, k
predlagani spremembi v drugi alineji je 5 članov glasovalo ZA, 2 člana sta bila VZDRŽANA.

Član Komisije za magistrski študij
prof. dr. Anton Meden, l.r.
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