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SENAT UL

Številka: 033-40/2020
Datum: 11. 9. 2020

Zadeva: Poročilo Komisije za magistrski študij UL

Komisija za magistrski študij UL (v nadaljevanju: KMŠ) seznanja Senat UL s poročilom z 19. seje z dne
10. 9. 2020.
KMŠ je na 19. seji dne 10. septembra 2020 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. Zapisnik 18. seje z dne 4. 6. 2020 (poslano po e-pošti 5. 6. 2020)
2. Potrditev študijskih programov za izpopolnjevanje UL FF v EŠP: Program za pridobitev pedagoškoandragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol in Osnove visokošolske didaktike
3. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov – združevanje študijskih
programov: Andragogika (pedagoški), Anglistika, Etnologija in kulturna antropologija, Filozofija,
Francistične in romanistične študije, Geografija, Germanistika, Grški jezik, književnost in kultura
(dvopredmetni), Hispanistika, Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni), Latinski jezik, književnost in
kultura (dvopredmetni), Primerjalna književnost in literarna teorija, Sinologija, Sociologija kulture, Umetnostna
zgodovina in Zgodovina (pedagoški), UL FF (1. obravnava)
4. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Arheologija in Prevajanje
(slovenščina-angleščina-nemščina) – skupni, UL FF (1. obravnava)
5. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Agronomija, Hortikultura in
Biotehnologija, UL BF (2. obravnava)
6. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Ekologija in biodiverziteta,
UL BF (1. obravnava)
7. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo, UL
FKKT (1. obravnava)
8. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Oblikovanje tekstilij in oblačil,
UL NTF (1. obravnava)
9. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Strojništvo – Razvojno
raziskovalni program, UL FS (1. obravnava)
10. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Industrijsko in unikatno
oblikovanje, UL ALUO (1. obravnava)
11. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Bančni in finančni management,
Denar in finance, Ekonomija, Javni sektor in ekonomika okolja, Kvantitativne finance in aktuarstvo,
Management, Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu, Management v športu (interdisciplinarni),
Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Poslovodenje in organizacija,
Računovodstvo in revizija, Trženje in Turizem, UL EF (1. obravnava)
12. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Management v upravi
(skupni), UL FU (1. obravnava)
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13. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Geodezija in geoinformatika in
Prostorsko načrtovanje, UL FGG (1. obravnava)
14. Rokovnik sej KMŠ za študijsko leto 2020/2021
15. Razno
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
2. točka
KMŠ je obravnavala vnos študijskih programov za izpopolnjevanje UL FF v EŠP: Program za pridobitev
pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol in Osnove visokošolske didaktike.
Sklep 2:
KMŠ je potrdila v evidenco študijskih programov (EŠP) vnesena študijska programa za izpopolnjevanje
Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol in Osnove visokošolske
didaktike Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
3. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov – združevanje
študijskih programov: Andragogika (pedagoški), Anglistika, Etnologija in kulturna antropologija, Filozofija,
Francistične in romanistične študije, Geografija, Germanistika, Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni),
Hispanistika, Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni), Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni),
Primerjalna književnost in literarna teorija, Sinologija, Sociologija kulture, Umetnostna zgodovina in Zgodovina
(pedagoški), UL FF.
Sklep 3.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
pedagoškega študijskega programa Andragogika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Andragogika – enopredmetna pedagoška smer in
Andragogika – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Anglistika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima štiri smeri: Anglistika – enopredmetna smer, Anglistika –
dvopredmetna smer, Anglistika – enopredmetna pedagoška smer in Anglistika – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
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- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.3:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer
in Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.4:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Filozofija, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima tri smeri: Filozofija – enopredmetna smer, Filozofija – dvopredmetna
smer in Filozofija – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.5:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Francistične in romanistične študije, ki so posledica združevanja programov:
- sprememba imena programa – novo ime programa je Francistika,
- sprememba členitev programa – ukinitev dosedanjih dveh smeri in uvedba novih treh smeri: Francistika
z romanistiko – enopredmetna smer, Francistika – dvopredmetna smer in Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer;
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
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- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.6:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Geografija, ki so posledica združevanja programov:
- sprememba členitev programa – ukinitev dosedanjih petih smeri in uvedba novih sedmih smeri:
Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Geografija turizma, Enopredmetna smer: Okoljska in fizična
geografija – Politična geografija, Enopredmetna smer: Okoljska in fizična geografija – Uporabna geoinformatika,
Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Geografija turizma, Enopredmetna smer:
Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije – Politična geografija, Enopredmetna smer: Regionalno planiranje in
urbano-ruralne študije – Uporabna geoinformatika in Geografija – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.7:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Germanistika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima štiri smeri: Germanistika – enopredmetna smer, Germanistika –
dvopredmetna smer, Nemščina – enopredmetna pedagoška smer in Nemščina – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.8:
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KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Grški jezik, književnost in kultura, ki so posledica združevanja
programov:
- sprememba členitev programa: sprememba imena dosedanjih dveh smeri – novi imeni smeri sta:
Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer in Novogrški jezik, književnost in kultura –
dvopredmetna smer, ter uvedba nove smeri: Starogrški jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška
smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.9:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Hispanistika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima tri smeri: Hispanistika – enopredmetna smer, Hispanistika –
dvopredmetna smer in Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.10:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Italijanski jezik in književnost, ki so posledica združevanja programov:
- sprememba imena programa – novo ime programa je Italijanistika,
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer in
Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
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- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.11:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Latinski jezik, književnost in kultura, ki so posledica združevanja
programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna
smer in Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.12:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Primerjalna književnost in literarna teorija, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima tri smeri: Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna
smer, Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer in Primerjalna književnost in literarna teorija
– dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.13:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Sinologija, ki so posledica združevanja programov:
- sprememba imena programa – novo ime programa je Azijske študije,
- uvedba členitev programa – program ima tri smeri: Sinologija – enopredmetna smer, Japonologija –
enopredmetna smer in Japonologija – dvopredmetna smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
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- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.14:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Sociologija kulture, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Sociologija kulture – enopredmetna smer in Sociologija
kulture – dvopredmetna smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.15:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Umetnostna zgodovina, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima tri smeri: Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer, Umetnostna
zgodovina – dvopredmetna smer in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 3.16:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
pedagoškega študijskega programa Zgodovina, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer in Zgodovina
– dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
- sprememba splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa,
- sprememba meril za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program,
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- sprememba pogojev za napredovanje po programu,
- sprememba pogojev za prehajanje med programi,
- sprememba pogojev za dokončanje posameznih delov programa,
- sprememba pogojev za dokončanje študija,
- sprememba strokovnega naslova,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
4. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Arheologija in
Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) – skupni, UL FF.
Sklep 4.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa Arheologija, ki se nanaša na spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 4.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembo skupnega magistrskega
študijskega programa Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina), ki se nanaša na spremembo imena predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
5. točka
KMŠ je ponovno obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov
Agronomija, Hortikultura in Biotehnologija, UL BF.
Na predhodni seji je bila umaknjena obravnava predloga spremembe imena predmeta v magistrskih
študijskih programih Agronomija in Hortikultura. V predlogu sprememb magistrskega študijskega programa
Biotehnologija je članica dopolnila predlog uvedbe novega izbirnega predmeta.
Sklep 5.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa Agronomija, ki se nanaša na spremembo imena predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 5.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa Hortikultura, ki se nanaša na spremembo imena predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 5.3:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa Biotehnologija, ki se nanaša na uvedbo novih izbirnih predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
6. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Ekologija in
biodiverziteta, UL BF.
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Sklep 6:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa Ekologija in biodiverziteta, ki se nanaša na uvedbo novega izbirnega predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
7. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Kemijsko
inženirstvo, UL FKKT.
Sklep 7:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo za spremembi
magistrskega študijskega programa Kemijsko inženirstvo, ki se nanašata na spremembo pogojev za vpis in
spremembo meril za izbiro ob omejitvi vpisa.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
8. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Oblikovanje
tekstilij in oblačil, UL NTF.
Sklep 8:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Naravoslovnotehniške fakultete za spremembo
magistrskega študijskega programa Oblikovanje tekstilij in oblačil, ki se nanaša na ukinitev izbirnih
predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
9. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Strojništvo –
Razvojno raziskovalni program, UL FS.
Sklep 9:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo za spremembe magistrskega
študijskega programa Strojništvo – Razvojno raziskovalni program, ki se nanašajo na:
- spremembo imena smeri Energetsko in procesno strojništvo – nove ime smeri je Energetsko strojništvo,
- spremembo imena smeri Konstruiranje in mehanika – novo ime smeri je Konstruiranje,
- uvedbo novih dveh smeri: Procesno strojništvo in Mehanika,
- ukinitev sedmih smeri: Inženirska pedagogika, Inženirska reologija, Inženirska varnost, Okoljsko
strojništvo, Sistemi prometne varnosti, Terotehnologije in Varilstvo,
- ukinitev dosedanjih šestih usmeritev,
- spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
10. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Industrijsko in
unikatno oblikovanje, UL ALUO.
Sklep 10:
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KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za
spremembo magistrskega študijskega programa Industrijsko in unikatno oblikovanje, ki se nanaša na
spremembe predmetnika z deležem izbirnosti.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
11. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Bančni in
finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Javni sektor in ekonomika okolja, Kvantitativne finance in
aktuarstvo, Management, Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu, Management v športu (interdisciplinarni),
Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Poslovodenje in organizacija,
Računovodstvo in revizija, Trženje in Turizem, UL EF.
Sklep 11.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete za spremembo magistrskih
študijskih programov Bančni in finančni management, Denar in finance, Ekonomija, Javni sektor in ekonomika
okolja, Kvantitativne finance in aktuarstvo, Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu, Management v športu
(interdisciplinarni), Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna informatika, Računovodstvo in revizija, Trženje in
Turizem, ki se nanaša na spremembo pogojev za napredovanje po programu.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 11.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete za spremembi magistrskega
študijskega programa Management, ki se nanašata na spremembo pogojev za napredovanje po programu
in ukinitev izbirnega predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 11.3:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Poslovna logistika, ki se nanašajo na spremembo imena programa – novo ime
programa je Oskrbovalne verige in logistika, spremembo pogojev za napredovanje po programu, uvedbo
novega obveznega predmeta, ukinitev obveznega predmeta in spremembo vrste predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 11.4:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Poslovodenje in organizacija, ki se nanašajo na spremembo pogojev za napredovanje
po programu, spremembo pogojev za dokončanje posameznih delov programa in ukinitev izbirnega
predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
12. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Management v
upravi (skupni), UL FU.
Sklep 12:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo za spremembi skupnega magistrskega
študijskega programa Management v upravi, ki se nanašata na spremembo lastnosti programa – program ni
več skupni in spremembo pogojev za dokončanje študija.
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Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
13. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov Geodezija in
geoinformatika in Prostorsko načrtovanje, UL FGG.
Sklep 13.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za spremembi
magistrskega študijskega programa Geodezija in geoinformatika, ki se nanašata na spremembo vrste
predmetov in spremembo imena predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sklep 13.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za spremembo
magistrskega študijskega programa Prostorsko načrtovanje, ki se nanaša na spremembo imena predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
14. točka
Sklep 14.1:
KMŠ je potrdila rokovnik sej KMŠ za študijsko leto 2020/2021.
Sklep 14.2:
KMŠ je sklenila, da v času trajanja epidemioloških ukrepov seje potekajo na daljavo, preko
videokonference.
Pripravili:
Marina Šućur
Maja Žagar

prof. dr. Gašper Ilc, l.r.
Predsednik KMŠ
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