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ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
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Zadeva: Poročilo Komisije za magistrski študij UL

Komisija za magistrski študij UL (v nadaljevanju: KMŠ) seznanja Senat UL s poročilom z 20. seje z dne
12. 11. 2020.
KMŠ je na 20. seji dne 12. novembra 2020 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. Zapisnik 19. seje z dne 10. 9. 2020 (poslano po e-pošti 11. 9. 2020)
2. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov – združevanje programov:
Polonistika (dvopredmetni), Rusistika (dvopredmetni), Slovakistika (dvopredmetni), Slovenistika in Splošno
jezikoslovje, UL FF (1. obravnava)
3. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Prevajanje (slovenščinaangleščina-francoščina) - skupni, UL FF (1. obravnava)
4. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Geologija, UL NTF (1.
obravnava)
5. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Biološko izobraževanje, UL
BF (1. obravnava)
6. Predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22
7. Predstavitev analize poročil vzorčnih evalvacij študijskih programov UL
8. Razno
Iz predlaganega dnevnega reda je bil umaknjen predlog za soglasje k spremembam magistrskega
študijskega programa Antični in humanistični študiji, UL FF, ker je gradivo še v usklajevanju.
Vsi sklepi, o katerih je KMŠ odločala na podlagi pooblastila Senata UL, so bili sprejeti soglasno.
2. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov – združevanje
študijskih programov: Polonistika (dvopredmetni), Rusistika (dvopredmetni), Slovakistika (dvopredmetni),
Slovenistika in Splošno jezikoslovje, UL FF.
Sklep 2.1:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Polonistika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Polonistika – dvopredmetna smer in Polonistika –
dvopredmetna pedagoška smer,
- sprememba temeljnih ciljev programa,
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- 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 2.2:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Rusistika, ki so posledica združevanja programov:
- sprememba členitev programa – sprememba imena dosedanjih dveh smeri – novi imeni smeri sta:
Rusistika – dvopredmetna prevajalska smer in Rusistika – dvopredmetna kulturološka smer ter uvedba nove smeri:
Rusistika – 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 2.3:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
dvopredmetnega študijskega programa Slovakistika, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Slovakistika – dvopredmetna smer in Slovakistika –
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 2.4:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Slovenistika, ki so posledica združevanja programov:
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- sprememba členitev programa: sprememba imena dosedanjih dveh smeri – novi imeni smeri sta
Slovenistika - enopredmetna literarno-kulturološka smer in Slovenistika - enopredmetna jezikoslovna smer ter uvedba
novih štirih smeri: Slovenistika – dvopredmetna smer, Slovenistika – enopredmetna pedagoška jezikoslovna smer,
Slovenistika – enopredmetna pedagoška literarna smer in Slovenistika – 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 2.5:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Splošno jezikoslovje, ki so posledica združevanja programov:
- uvedba členitev programa – program ima dve smeri: Splošno jezikoslovje – enopredmetna smer in Splošno
jezikoslovje – 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.
3. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Prevajanje
(slovenščina-angleščina-francoščina) - skupni, UL FF.
Sklep 3:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe skupnega magistrskega
študijskega programa Prevajanje (slovenščina-angleščina-francoščina), ki se nanašajo na 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 magistrskega študijskega programa Geologija, UL
NTF.
Sklep 4:
KMŠ je imenovala poročevalko o predlogu sprememb magistrskega študijskega programa Geologija, UL
NTF:
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- prof. dr. Tatjana Hodnik, članica KMŠ.
Predlog sprememb se posreduje v vsebinsko presojo imenovani poročevalki.
5. točka
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa Biološko
izobraževanje, UL BF.
Sklep 5:
KMŠ je potrdila predlog Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete za spremembe pedagoškega
magistrskega študijskega programa Biološko izobraževanje, ki se nanašajo na uvedbo novega izbirnega
predmeta, spremembo letnika izvajanja predmetov in spremembo kreditnega ovrednotenja 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 Razpisa za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu
2021/2022. Gradivo bo priloženo k posebni točki seje Senata UL, ki se nanaša na razpis za vpis.
Sklep 6:
KMŠ posreduje Senatu UL predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu
2021/2022 v odločanje.
7. točka
KMŠ se je seznanila z analizo poročil vzorčnih evalvacij študijskih programov 1. in 2. stopnje UL.
Pripravili:
Marina Šućur
Maja Žagar

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