Delovanje Doktorske šole UL v letu 2012
( poročilo senatu UL, april 2013)

Na Univerzi v Ljubljani smo večino programov doktorskega študija prenovili že do leta 2009,
ko smo jih prenovljene v skladu z bolonjsko prenovo prvič v celoti tudi razpisali. V letu 2011
smo prenovo na UL dopolnili še z dvema programoma, in sicer z Interdisciplinarnim
doktorskim študijskim programom Znanost in inženirstvo materialov in z Doktorskim
študijskim programom Pomorstvo in promet. Skupno na UL sedaj razpisujemo 21 doktorskih
študijskih programov, od tega so trije interdisciplinarni programi, koordinirani na ravni
univerze, trije interdisciplinarni programi, koordinirani na ravni fakultet in štirinajst
doktorskih programov, ki jih koordinirajo članice. En doktorski študijski program je
mednaroden skupni program, ki ga UL izvaja skupaj s še štirimi evropskimi univerzami. Pri
vseh programih je zagotovljeno upoštevanje univerzitetnih meril za zagotavljanje kvalitete
doktorskega študija. V letu 2012 so se že začeli postopki za ponovno akreditacijo nekaterih
doktorskih programov, ki so bili prvi akreditirani po bolonjski prenovi (Biomedicina,
Ekonomske in poslovne vede).
V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi, posvečenimi izpopolnjevanju sistema za
zagotavljanje in nadzor kakovosti doktorskega študija, ki smo ga začeli uveljavljati že v letu
2010. V ta namen smo v okviru službe za doktorski študij in Komisije za doktorski študij
skupaj z univerzitetno službo za spremljanje kakovosti, analize in poročanje izvedli sedaj že
tretjo redno letno razpravo oziroma posvet na ravni univerze na temo doktorskega študija.
Na posvetu se običajno oblikujejo zaključki, ki kasneje lahko vodijo do novih odločitev
senata. Dopolnila, ki jih je senat UL sprejel v letih 2011 in 2012 so zapisana v prenovljeni
izdaji dokumenta »Doktorski študij na Univerzi v Ljubljani« (2. dopolnjena izdaja, 2012). Na
posvetu, organiziranem v Rodici novembra 2012, smo v prvi vrsti obravnavali teme
pomembne za strateško načrtovanje števila razpisnih mest za doktorski študij in njegovo
financiranje ter razpravljali o večji vlogi in odgovornosti mentorjev v novem sistemu. S strani
udeležencev posveta je bila večkrat izražena želja po organiziranju informativnih seminarjev
za nove mentorje.
V letu 2012 je UL izvajala aktivnosti v zvezi z javnima razpisoma »Inovativna shema za
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov« za generaciji 2010 in 2011 ter pripravila besedilo razpisa za
generacijo 2012. Velik del teh aktivnosti je na univerzi potekal v okviru doktorske službe v
sodelovanju s pravno službo in službo za evropske projekte. Pri aktivnostih za generacijo
2010 je univerza nastopala v vlogi agenta, za generaciji 2011 in 2012 pa UL nastopa v vlogi
upravičenca, kar ji po eni strani prinaša nekaj več samostojnosti in finančne podpore, po
drugi strani pa tudi večjo odgovornost.

Univerza v Ljubljani aktivno sodeluje pri delu evropske zveze univerz v svetu EUA-CDE. V letu
2012 je bila UL povabljena v konzorcij načrtovanega evropskega projekta z delovnim
naslovom »Modernizacija evropskega doktorskega izobraževanja«. Projekt je predlagal svet
EUA-CDE v okviru programa Evropske komisije »Life Long Learning«. V primeru uspešnega
pridobivanja sredstev bo v predlaganem projektu sodelovalo okoli 30 evropskih univerz, za
UL pa je v njem predvidena vloga v konzorciju, ki bo vključeval strokovnjake iz štirih
evropskih univerz in člane strokovnega vodstva EUA-CDE.
V letu 2012 se je predstojnica doktorske šole udeležila rednega srečanja EUA-CDE, kot
bolonjski ekspert in svetovalka je sodelovala pri aktivnostih v zvezi s prenovo doktorskega
študija na Univerzi v Zagrebu. Bila je vabljena predstavnica UL na srečanju univerz srednje in
vzhodne Evrope na temo doktorskega izobraževanja v regiji, ki je potekalo v Budimpešti v
organizaciji predstavnikov evropskega gibanja GRT (Global Round Table). V septembru 2012
je s predavanjem sodelovala na konferenci Študentske organizacije Slovenije na temo
financiranja doktorskega študija.
Predstojnica doktorske šole je kot članica »Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 20112013, Slovenija« sodelovala pri njenih aktivnostih v letu 2012.
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