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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 38. seji dne 14. 2. 2013.
KMŠ je na 38. seji dne 14. februarja 2013 obravnavala naslednje točke dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 37. seje z dne 17. 1. 2013
2. Predlog za akreditacijo magistrskega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje
Muzikologija, FF (1. obravnava – imenovanje poročevalcev)
3. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Konserviranje in restavriranje likovnih del, ALUO (1. obravnava)
4. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Računalništvo in informatika, FRI (1. obravnava)
5. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Gradbeništvo, Prostorsko načrtovanje, Okoljsko gradbeništvo in Stavbarstvo, FGG (1.
obravnava)
6. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Matematika, Finančna matematika, Geofizika (interdisciplinarni), Medicinska fizika in
Jedrska tehnika, FMF (1. obravnava)
7. Predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Predšolska vzgoja, PEF (1. obravnava)
8. Predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2. stopnje
Poslovodenje in organizacija in Bančni in finančni management, EF (1. obravnava)
9. Predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu
2013/14
10. Razno
Komisija je sprejela naslednje sklepe:
K točki 1
KMŠ je potrdila zapisnik 37. seje z dne 17. 1. 2013.
K točki 2
KMŠ je obravnavala predlog za akreditacijo magistrskega pedagoškega študijskega programa 2.
stopnje Muzikologija, FF.
KMŠ je sklenila obravnavo preložiti na naslednjo sejo in pozvala predlagateljico, da predlog
dopolni s soglasjem Akademije za glasbo in podrobno finančno oceno za izvedbo predlaganega
študijskega programa.
K točki 3
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih del, ALUO.
KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje za
spremembi magistrskega študijskega programa 2. stopnje Konserviranje in restavriranje likovnih
del, ki se nanašata na spremembo pogojev za vpis v program in spremembo pogojev za izbiro v
primeru omejitve vpisa.

Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 4
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Računalništvo in informatika, FRI.
KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za računalništvo in informatiko za
spremembo magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika, ki se
nanaša na spremembo pogojev za izbiro v primeru omejitve vpisa.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 5
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2.
stopnje Gradbeništvo, Prostorsko načrtovanje, Okoljsko gradbeništvo in Stavbarstvo, FGG.
5.1 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za
spremembo magistrskega študijskega programa 2. stopnje Prostorsko načrtovanje, ki se nanaša
na spremembo pogojev za vpis v program.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
5.2 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za
spremembo magistrskih študijskih programov 2. stopnje Gradbeništvo, Okoljsko gradbeništvo in
Stavbarstvo, 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.
5.3 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za
spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gradbeništvo, ki se nanašajo na:
- združitev obstoječih treh smeri: Komunalno inženirstvo, Prometno inženirstvo in Organizacijainformatika v eno smer - ime nove smeri je Nizke gradnje; v okviru nove smeri se v 4.
semestru oblikujejo štirje magistrski moduli;
- spremembo obsega KT pri posameznih predmetih;
- spremembo vrste predmetov;
- uvedbo petih novih izbirnih predmetov: Vrednotenje nepremičnin, Organizacijska priprava
gradnje, Projekt iz gradbene informatike, Projekt iz prometne infrastruktura, Projekt iz
komunalnega gospodarstva;
- spremembo imena predmeta Planiranje gradnje prometne infrastrukture; novo ime predmeta
je Planiranje gradnje in vzdrževanja prometnic;
- zamenjavo predmetov med semestri;
- spremembo habilitiranih nosilcev predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
5.4 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za
spremembe magistrskega študijskega programa 2. stopnje Okoljsko gradbeništvo, ki se
nanašajo na:
- ukinitev dosedanjih dveh modulov: Vodarstvo in Okolje;
- sprememba vrste predmetov;
- zamenjava predmetov med semestri.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 6
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2.
stopnje Matematika, Finančna matematika, Geofizika (interdisciplinarni), Medicinska fizika in
Jedrska tehnika, FMF.

6.1 KMŠ je s 5 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete
za matematiko in fiziko za spremembe magistrskih študijskih programov 2. stopnje Matematika
in Finančna matematika, ki se nanašajo na posodabljanje vsebine učnih načrtov in seznama
študijske literature ter uvedbo novega izbirnega predmeta Bayesova statistika.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
6.2 KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Fakultete za matematiko in fiziko za
spremembo magistrskih študijskih programov 2. stopnje Geofizika (interdisciplinarni),
Medicinska fizika in Jedrska tehnika, ki se nanaša na spremembo pogojev o prehodih med
programi.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 7
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembi magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Predšolska vzgoja, PEF.
KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Pedagoške fakultete za spremembo magistrskega
študijskega programa 2. stopnje Predšolska vzgoja, ki se nanašajo na spremembo pogojev za
vpis v program.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 8
KMŠ je obravnavala predlog za soglasje k spremembam magistrskih študijskih programov 2.
stopnje Bančni in finančni management in Poslovodenje in organizacija, EF.
KMŠ je sprejela sklep o soglasju k predlogu Ekonomske fakultete za spremembo magistrskih
študijskih programov 2. stopnje Bančni in finančni management in Poslovodenje in organizacija,
ki se nanašajo na izvajanje študijskega programa po delih.
Sklep se posreduje v vednost Senatu UL in v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
K točki 9
KMŠ je obravnavala predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v
študijskem letu 2013/2014.
Člani KMŠ so bili seznanjeni s podatki v zvezi z magistrskimi študijskimi programi 2. stopnje:
š. l. 2012/2013

predlog za š. l.
2013/2014
število razpisanih študijskih programov 2. stopnje
171
203
skupno število razpisanih vpisnih mest za 2. stopnjo
9576
12373
3709
/
skupno število prvič vpisanih v programe 2. stopnje¹
Število akreditiranih magistrskih študijskih programov 2. stopnje dne 14. 2. 2013 je 214.

¹ po podatkih Univerzitetne službe za informatiko UL
V razpravi je bilo poudarjeno, da so bile članice na Senatu UL s sklepom opozorjene na
odgovornost pri razpisovanju magistrskih študijskih programov 2. stopnje. Članice skrbijo za
racionalno izvajanje študijske dejavnosti in, kjer je potrebno, ocenijo, za katero minimalno število
vpisanih študentov 1. letnika se bo študijski program še izvajal in to določilo vključijo v besedilo
razpisa. Iz besedila razpisa je razvidno, da so nekatere članice, tako kot lansko leto, spodnjo
mejo vključile v besedilo.
Komisija za magistrski študij je po razpravi sprejela naslednji sklep:

KMŠ je potrdila predlog Razpisa za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v
študijskem letu 2013/2014. Predlog se posreduje v vednost Senatu UL in v nadaljnjo obravnavo
Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
K točki 10
10. 1 KMŠ se je seznanila in soglašala s predlogom Študijskega koledarja za študijsko leto
2013/2014, ki ga je sprejela Komisija za dodiplomski študij.
10. 2 Na podlagi 35. člena ZViS, ki opredeljuje obvezne sestavine študijskih programov za
pridobitev izobrazbe in v povezavi s 57. členom ZUJF-a, ki določa roke za spremembo obveznih
sestavin študijskih programov, KMŠ sklene, da se poleg zakonsko določenih obveznih sestavin
v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, kot obvezne sestavine predmetnika obravnavajo:
ime predmeta, nosilci, vrsta predmeta (obvezni, strokovni izbirni, splošni izbirni), letnik in smer,
če ta obstaja, skupno število ur študentove obremenitve pri predmetu in število kreditnih točk pri
predmetu. Spremembe ostalih sestavin predmetnika se obravnavajo po enakem postopku kot
neobvezne sestavine študijskih programov.
Po enakem postopku kot obvezno sestavino se potrjuje tudi kraj izvajanja študijskega programa.
10.3 KMŠ predlaga Senatu UL, da za potrjevanje sprememb neobveznih sestavin predmetnika
in pripadajočih učnih načrtov pooblasti Senate članic. Neobvezne sestavine predmetnikov in
učnih načrtov so vse sestavine, razen imena predmeta, nosilcev, vrste predmeta (obvezni,
strokovni izbirni, splošni izbirni), letnika in smeri, če ta obstaja, seštevek kontaktnih ur in ur
samostojnega dela študenta obremenitve pri predmetu, števila kreditnih točk pri predmetu in
načina ocenjevanja.
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