Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 s spremembami, dopolnitvami in
popravki); v nadaljevanju: ZViS), Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
(Uradni list RS, št. 124/2004) in ob smiselni uporabi Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov
in študijskih programov (Uradni list RS, št. 101/2004) in na podlagi določil Statuta Univerze v
Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki; v nadaljevanju:
Statut UL) je Senat Univerze v Ljubljani na 30. seji dne 22. 9. 2020 sprejel
spremembe Pravilnika o obštudijski dejavnosti Univerze v Ljubljani
1. člen
V Pravilniku o obštudijski dejavnosti Univerze v Ljubljani se 5. člen spremeni, tako da se po novem
glasi:
»Postopek se začne na zahtevo članice UL, službe rektorata UL ali druge organizacijske enote, ki
jo ustanovi UL, ali pridružene članice (v nadaljevanju predlagatelj). Zahteva se vloži pri pristojni
službi na rektoratu UL, ki je odgovorna za delo KOD.
Zahteva vsebuje:
- Sklep senata članice oz. sklep rektorja, v primeru, kadar predlagatelj ni članica UL,
- izpolnjen obrazec, ki je priloga tega pravilnika,
- finančno oceno izvedbe in izjavo predlagatelja, da bo dejavnost izvedel v okviru zagotovljenih
finančnih sredstev,
- odločbo o habilitaciji in reference nosilca.
Pristojna služba rektorata UL po prejemu formalno ustrezne zahteve zahtevo posreduje v pregled
in potrditev KOD.
KOD si lahko v postopku potrjevanja obštudijske dejavnosti pridobi mnenje ustreznih študijskih
komisij Senata UL o primerljivosti standarda predlagane obštudijske dejavnosti s študijskimi
predmeti na ustrezni stopnji.
Če KOD zahtevo zavrne, mora sklep o zavrnitvi zahteve pisno obrazložiti. Zahteve, ki jih KOD
potrdi, posreduje v sprejem Senatu UL.«
2. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.

Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL
Rektor UL

Podpisnik: rektor UL
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 578E69020000000057205FC9

Potek veljavnosti: 03. 10. 2022
Čas podpisa: 09. 10. 2020 18:16

