Številka: 201 10/08 PMV-ap
Datum: 13.3.2008
Zapisnik
sestanka s prodekani za študijske zadeve
članic Univerze v Ljubljani z dne 13.3. 2008

Prisotni:
Mojca Žugelj, AG, mag. Stanko Kostanjevec, AGRFT, dr. Marjeta Stevanović, BF, Marjetka
Kopar, EF, izr. prof. dr. Janez Kresal, FA, Marjana Rebernik, FE, prof. dr. Janko Kos, FFA,
izr. prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar Pavešič, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP,
izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, doc. dr. Bojana Mesec, FSD, izr. prof. dr. Iztok Golobič,
FS, izr. prof. dr. Damir Karpljuk, FŠ, izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof. dr.
Martin Štrucl, MF, izr. prof. dr. Franci Sluga, NTF, prof. dr. Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert
Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, dr. Silvestra Hoyer, VŠZ, prof. dr. Julijana
Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Svetlana Matijevič, UL, Marjana Slobodnik, UL,
Sergeja Mitič, UL in Nejc Brezovar, ŠS UL.
Odsotni:
predstavniki ALUO, FDV, FGG, FU, PEF
Dnevni red sestanka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
Problematika absolventskega staža
Pravilnik o izdaji diplome in potrdil o izobraževanju
Izvajanje študijskih programov ali njihovih posameznih delov v tujem jeziku
Informacija o odločbi Ustavnega sodišča
Urejenost spletnih strani
Razvoj e-študenta in aktivnosti članic
Razno

Ad 1
Prorektorica prof. Julijana Kristl je obvestila prisotne o tem, da se je na pobudo, sprejeto na
januarskem sestanku prodekanov, oblikovala delovna skupina za pripravo sprememb in
dopolnitev Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov, ki jo vodi prorektorica Helena
Kamnar. Polonca Miklavc Valenčič je poročala, da se je skupina sestala 7. 3. 2008 in
pripravila predloge, ki bodo posredovani članicam predvidoma v mesecu aprilu. Predlog bo
potrebno na vsaki članici pregledati skupaj s pravilnikom članice o izpitnem redu, saj se
pravila dopolnjujejo, zlasti kadar gre za kršenje pravil pri preverjanju znanja. Na pobudo, da
naj se v pravilnik vključijo tudi določbe o povrnitvi stroškov disciplinskega postopka ter
morebitne nastale škode, je predstavnik ŠSUL odgovoril, da bodo študenti taki ureditvi
zagotovo nasprotovali. Prof. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, članica delovne skupine za
pripravo sprememb in dopolnitev pravilnika, je opozorila, da je bil predstavnik ŠSUL vabljen
na sestanek delovne skupine za pripravo sprememb pravilnika, vendar se ga ni udeležil.
Sklep:
Prodekani bodo pisno pozvani, naj pregledajo pripravljene spremembe in dopolnitve
pravilnika. Pri pregledu naj bodo pozorni tudi na določbe pravilnikov o izpitnem redu članice,
katero predstavljajo.
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Ad 2
Prorektorica je predstavila zakonsko pravico do absolventskega staža in ureditev staža v
veljavnem Statutu UL. Zaradi sprememb, ki jih prinaša bolonjska prenova ter nove strukture
študijskih programov v skladu z bolonjskimi smernicami, je potrebno ponovno ugotoviti
ustreznost ureditve staža v Statutu UL. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
je na poizvedbo UL že odgovorilo, da bi bila ukinitev absolventskega staža v nasprotju s
pravicami, ki jih študentom zagotavlja 70. člen veljavnega ZViS. Na kolegiju dekanov 13. 3.
2007 je bilo predlagano, da se določbe o absolventskem stažu prilagodijo novim razmeram,
pri čemer je potrebno o tem pridobiti mnenje statutarne komisije.
Predstavnica FF je bila mnenja, da absolventski staž zaradi strukture bolonjskih programov
več nima prave funkcije, zato je zaradi študija nepotreben, je pa res, da omogoča študentu
preko statusa študenta uveljavljati določne socialne pravice. Mnenju o nepotrebnosti
absolventskega staža v prenovljenih programih sta se pridružila še prodekan PF, in
predstavnica BF ter predstavnik ŠSUL. Predstavnik FRI je izrecno poudaril, da na njihovi
fakulteti študentje absolventski staž koristijo večinoma izključno zaradi pravic, da lahko
delajo preko študentskega servisa, čemur so se pridružili tudi nekateri drugi prisotni.
Sklep:
Statutarna komisija naj ob premisleku o spremembah statuta, ki govori o absolventskem
stažu, upošteva pomisleke, izražene na tem sestanku.
Ad 3
Polonca Miklavc Valenčič je prisotne seznanila z novim Pravilnikom o izdaji diplome in potrdil
o izobraževanju, z njegovim namenom in novo ureditvijo, ki upošteva vse študijske
programe, ki se trenutno na univerzi izvajajo, urejuje izdajanje drugih potrdil o izobraževanju,
skupnih diplom ter izdajanje dvojnikov v primeru izgube ali uničenja izvirnika diplome. Na
vprašanje zakaj pravilnik ne ureja potrdil, ki jih članice izdajajo študentom v programih
mobilnosti je odgovorila, da je obliko in vsebino teh listin potrebno urediti v sporazumu
oziroma pogodbi o sodelovanju v programu mobilnosti, ravno tako pa pravilnik v drugem
odstavku 6. člena določa, da se oblika in vsebina skupnih diplom določi v sporazumu o
skupnem programu.
Pravilnik bo obravnavan na Senatu UL 25. 3. 2008.
Ad 4 in 6
Prorektorica in Polonca Miklavc Valenčič sta obvestili prisotne, da je zelo zaželeno in v
korist članicam, da ponujajo v študijskih programih čim več predmetov v tujih jezikih.
Izpostavili sta seznam na spletnih straneh UL, kjer je objavljen seznam članic, ki imajo
spletne strani v angleškem jeziku in ki ponujajo posamezne predmete tujim študentom.
Vse članice so bile pozvane, naj skrbno in sproti urejajo spletne strani v slovenščini in tudi v
angleščini. Zlasti je pomembno, da so objavljeni predstavitveni zborniki, saj ti ponujajo
bodočim študentom največ informacij o študijskih programih, ki jih članice izvajajo. S tem je
omogočena večja obveščenost bodočih študentov.
Sklep:
Prisotni so bili povabljeni, da objavijo seznam svoje ponudbe in o tem obvestijo Mednarodno
službo UL, ki bo informacije objavila tudi na svojih spletnih straneh.
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Ad 5
Polonca Miklavc Valenčič je prisotne obvestila o odločbi ustavnega sodišča in o 1. in 2. točki
izreka te odločbe, ki nalaga spremembo ZViS-E v 50. členu, ki določa Urad za visoko šolstvo
kot organ za strokovno, administrativno pomoč delovanju Sveta RS za visoko šolstvo. Po
mnenju Ustavnega sodišča ta ureditev ni ustrezna in ne zagotavlja avtonomnosti Sveta pri
njegovih nalogah. Ker je nemoteno delovanje Sveta RS za visoko šolstvo zlasti letos
pomembno za UL, saj mora do konca leta prenoviti še preostale študijske programe, je
potrebno v izogib težavam čim prej posredovati prenovljene programe strokovni službi v
pregled in Senatu UL v potrditev.
Prorektorica je naštela članice, ki so bile naštete že v zapisniku sestanka s prodekani v
mesecu januarju 2008 in jih ponovno opozorila, da se rok za prenovo izteka.
Ad 7
Prorektorica je seznanila predstavnike članic z aktivnostmi pri razvoju e-Študent 3G.

Zapisala:
Polonca Miklavc Valenčič
pomočnica gl. tajnika

Prorektorica
prof. dr. Julijana Kristl
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