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SENATU
UNIVERZE V LJUBLJANI

Zadeva: POROČILO KOMISIJE ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Komisija za doktorski študij ja na 27. seji, dne 11. aprila 2012 sprejela naslednje sklepe, ki
jih posreduje senatu v sprejem in odločanje oz. s katerimi Senat Univerze seznanja v skladu
s pooblastili:
I.
Veljavna Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov ne vsebujejo nekaterih informacij oz. prilog, ki bi jih v skladu s sklepi Senata UL
sprejetimi od leta 2005 do 2008 morali vsebovati doktorski študijski programi (obširnejša
informacija je predstavljena v prilogi 1), zato KDrŠ predlaga Senatu v sprejem naslednje
sklepe:
1. Predlagatelji novih doktorskih študijskih programov, večjih dopolnitev študijskih
programov (vključevanja novih znanstvenih področij) oz. podaljšanja akreditacije
doktorskih študijskih programov morajo poleg izpolnjenih obrazcev iz Meril NAKVIS-a
predložiti še naslednja dokazila:
- Seznam aktualnih raziskovalnih programov oz projektov, ki tečejo na članici/ah
izvajalkah znanstvenega področja/študijskega programa;
- Seznam
potencialnih mentorjev z referencami s področja njihovega
raziskovalnega dela;
- Predstavitev razpoložljivih raziskovalnih kapacitet oz. raziskovalne infrastrukture
pri raziskavah, vezanih na laboratorijsko delo.
2. Doktorski študijski programi morajo vsebovati predstavitvene zbornike v slovenskem
in angleškem jeziku. Predlogo, ki bo vsebovala minimalne obvezne sestavine, ki jih
naj zborniki zajemajo, bo pripravila KDrŠ.
3. NAKVIS-u predlagamo pripravo drugačnega obrazca učnega načrta predmetov na
doktorskem študiju. Sedanji, ki velja za vse tri stopnje študija ni ustrezen za predmete
oz. druge oblike organiziranega pouka s področja doktorskega študija.

II.
KDrŠ je obravnavala pobudo Komisije za magistrski študij, ki podpira spremembo 217. c
člena Statuta Univerze v Ljubljani in sicer tako, da se postopek ugotavljanja učiteljskega
naziva, pridobljenega na drugi univerzi, ne veže samo na prosto mesto učitelja. Hkrati KDrŠ
v Statutu UL predlaga natančnejšo opredelitev ustreznega naziva, ki ga morajo imeti

visokošolski učitelji za vodenje pedagoškega procesa. V zvezi s tem je sprejela naslednja
sklepa, ki ju predlaga Senatu v potrditev:
1. KDrŠ se strinja s pobudo Komisije za magistrski študij za spremembo 217. c člena
Statuta, v skladu s katero se postopek ugotavljanja učiteljskega naziva, pridobljenega
na drugi univerzi ne veže samo na prosto mesto učitelja. Hkrati tudi predlaga
dopolnitev tega člena tako, da postopek ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega
naziva sproži članica in da se odvija po habilitiacijskih področjih.
2. KDrŠ predlaga, da se dopolni VIII. poglavje Statuta UL (205. in 206. člen) tako, da se
natančneje opredeli, kateri visokošolski učitelji so lahko nosilci izobraževalnega,
umetniškega in raziskovalnega programa na UL in sicer ne samo na podlagi pogodbe
o zaposlitvi, temveč tudi na podlagi pogodbe o delu (s soglasjem delodajalca). KDrŠ
ocenjuje, da je potrebno omogočiti, da se med nosilce predmetov lahko vključi tudi
tuje visokošolske učitelje z veljavno tujo habilitacijo (ne samo s pridobljeno ali
priznano na UL).
III.
KDrŠ senat seznanja, da je v skladu s pooblastilom senata UL dala soglasja k novim
temam doktorskih disertacij in nekaterim dopolnitvam že potrjenih tem. (priloga 1)
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