Številka: 031-7/2018
Datum: 26. 09. 2018
ZAPISNIK
10. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 25. 09. 2018, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, prof. dr. Gregor DOLINAR,
UL FE, prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Miha
HUMAR, UL BF, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Roman KUHAR, UL FF,
izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, UL FSD, prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, prof. dr. Matjaž
MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, UL FFA, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK
RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Bojan OREL, UL FRI, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof.
dr. Anton RAMŠAK, UL FMF, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, UL FU,
prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT, prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP, izr.
prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Milan ŽVAN,
UL FŠ, študenti: Klemen DUCMAN, Laura KOUDELA, UL FDV, Eva LIPNIK, UL NTF, Jure
MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, UL FMF in Rok SMREKAR, UL EF.- (31
senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Mitjan KALIN, FS, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof.
dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, študent Klemen PETEK, UL MF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK
UL, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. dr. Danijel
Petrovič, pred. KDrŠ, prof. Miran Zupanič, pred. Stat.kom.; izr. prof. dr. Mitja Jezeršek, UL FS, prof. dr.
Gregor Majdič, UL VF, izr. prof. dr. Aleš Popovič, UL EF – nadomeščajo senatorja; Anja Korošec, SVIZ;
Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Polonca Miklavc Valenčič, Urša Lavrič, Enrika Černivec - vsi rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 10. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Določitev dnevnega reda 10. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 9. seje z dne 26. 6. 2018
Poročilo rektorja
Statut UL (prof. dr. Igor Papič, rektor, in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):
- Sprememba 52. člena in 128. člena Statuta UL,
- Obrazložitev študijskih področij (Priloga 1 Statuta UL).
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic in Poslovnik o delu komisije za razvoj
knjižničnega sistema
Spremembe Študijskega reda
Dopolnitev seznama institucij (delo izven UL) (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (izr. prof. dr. Janez Stare)
Razno

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 10. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 9. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Venice International University (VIU)
Rektor je povedal, da smo prejeli pobudo, da se UL vključi v Venice International University (VIU). O
tem so bili dekani obveščeni že na kolegiju dekanov. Na začetku novembra je skupščina, kjer se bo
odločalo o sprejemu. Pred udeležbo na skupščini pa si želi pridobiti podporo Senata UL. Povedal je, da
znaša letna članarina 60.000 EU in da je VIU sestavljena iz drugih univerz s celotnega sveta. VIU ima
programe, ki jih univerze ne morejo ponuditi v svojih študijskih programih. Učitelji s pridruženih univerz
pripravljajo vsebino in vsi predavatelji so gostujoči učitelji iz zveze VIU. Opravljene izpite na VIU bi
študentom na UL priznavali enako kot pri drugih univerzah.
Prof. dr. Matjaža Mikoša je zanimalo na kakšen način oz. kakšen je postopek, da se UL pridruži določeni
zvezi? Na kakšen način ustvarjamo povezave z drugimi?
Rektor je predlagal, da članica pošlje dopis na vodstvo in da se predlog obravnava na kolegiju dekanov,
zatem na kolegiju rektorja in nato na Senatu UL in Upravnem odboru UL (v primeru članarine).
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
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SKLEP št. 3:
Senat UL pritrjuje nadaljevanju postopka za vključitev Univerze v Ljubljani v Venice International
University.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je v nadaljevanju povedal, da je prof. dr. Branka Kalenić Ramšak podala odstopno izjavo z mesta
prorektorice in da je njen odstop sprejel. Rektor se je prof. dr. Branki Kalenić Ramšak zahvalil za
opravljeno delo na mestu prorektorice za pedagoško dejavnost. Dodal je, da odstop nikakor ne prejudicira
končne odločitve pristojnih organov v tem primeru.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Statut UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)
Sprememba 52. člena in 128. člena Statuta UL
Prof. Miran Zupanič je povzel spremembi 52. in 128. člena Statuta UL.
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 18.
alineja prvega odstavka 52. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»v enakem besedilu kot Upravni odbor UL sprejme poslovno poročilo in poročilo o kakovosti
(samoevalvacijsko poročilo),«
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 128.
člen doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse
študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa
študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od
izgube statusa.«
Predlagani spremembi sta bili v obravnavi na članicah UL. Glede spremembe 52. člena Statuta UL v
postavljenem roku članice UL, niso predlagale sprememb besedila.
Glede spremembe 128. člena Statuta UL smo v postavljenem roku prejeli dve pripombi, in sicer:
- UL FFA ne soglaša s predlagano dopolnitvijo določbe, ker ta po njihovem mnenju pomeni nižanje
kakovosti oziroma dejanskega časa študija. Po njihovem mnenju predlog pomeni zapletanje
postopka zaradi individualnega ugotavljanja, kdaj je študent opravil obveznosti in povzroča
dodatne stroške fakulteti za obvezno zavarovanje za primer nezgode.
- UL FMF predlaga spremembo dikcije na način, da se bolj jasno zapiše, da gre za oprostitev plačila
stroškov zaključnega dela.
Statutarna komisija je obravnavala spremembi na svoji seji dne 12. 9. 2018 in sprejela sklep, da posreduje
spremembo in dopolnitev Statuta UL Senatu UL in Upravnemu odboru UL v sprejem.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL glasuje o celotni spremembi členov, ki se spreminjajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
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Senat UL sprejme spremembo in dopolnitev Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z
dne 12. 9. 2018, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Obrazložitev študijskih področij (Priloga 1 Statuta UL)
Prof. Miran Zupanič je povedal, da Senatu UL pošiljamo v potrditev obrazložitve študijskih področij, ki
so jih strokovne službe pripravile v skladu s pozivom Ministrstva za izobraževanje in šport, in sicer za
naslednje članice univerze:
Biotehniška fakulteta: (46) matematika in statistika (statistika); (62) prehrana;
Ekonomska fakulteta: (85) varstvo okolja;
Fakulteta za družbene vede: (85) varstvo okolja; (46) matematika in statistika (statistika); (14)
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev;
Fakulteta za elektrotehniko: (46) matematika in statistika (statistika);
Fakulteta za farmacijo: (52) tehniške vede (industrijska farmacija);
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (85) varstvo okolja;
Fakulteta za matematiko in fiziko: (85) varstvo okolja;
Fakulteta za pomorstvo in promet: (85) varstvo okolja;
Fakulteta za strojništvo: (85) varstvo okolja;
Filozofska fakulteta: (85) varstvo okolja; (46) matematika in statistika (statistika);
Medicinska fakulteta: (85) varstvo okolja; (46) matematika in statistika (statistika);
Naravoslovnotehniška fakulteta: (85) varstvo okolja;
Pravna fakulteta: (85) varstvo okolja;
Veterinarska fakulteta: (85) varstvo okolja.
Statutarna komisija je obravnavala obrazložitve študijskih področij na svoji seji dne 12. 9. 2018 in sprejela
sklep, da potrjuje obrazložitve študijskih področij in jih posreduje Senatu UL in Upravnemu odboru UL
v sprejem.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejme obrazložitve študijskih področij k Prilogi 1 Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
4/2017 s spremembami in dopolnitvami) v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z dne 12. 9. 2018,
ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, ali je vodstvo UL že pripravilo analizo (vezano na sklep št. 4.2, sprejet
na 9. seji dne 26. 6. 2018: »Senat UL zavezuje vodstvo UL, da podrobno analizira stanje glede zaključevanja
študija na UL in poišče sistemske rešitve za to, da bi večje število študentov zaključilo študij v času, ko
imajo status študenta.«)?
Rektor je povedal, da bodo zadevo preverili in o njej poročali na naslednji seji senata oz. kolegiju dekanov.

Ad 5.) Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL in Poslovnik o delu Komisije za
razvoj knjižničnega sistema
V veljavnem Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL je določeno ravnanje z osebnimi
podatki v knjižnicah UL, ki ga je treba uskladiti s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Rektor je povedal, da Senatu UL v sprejem predlagamo čistopis Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja
knjižnic UL, ki vsebinsko obsega:
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-

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL z dne 27. 10. 2015 (sprejel Senat UL), spremembe
Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL z dne 27. 9. 2016 (sprejel Senat UL),
spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL zaradi uskladitve s Splošno uredbo
o varstvu podatkov in umika dokazovanja plačila članarine tujih študentov.

Pojasnilo sprememb Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL, ki so v čistopisu Pravilnika
zapisane v rdeči barvi in označene z rumenim markerjem:
- preambula Pravilnika: posodobljen je sklic na novi Statut UL,
- člen, 3. alineja: pravne podlage za hrambo osebnih podatkov v knjižnicah UL so natančneje navedene,
- 18. člen, 3. odstavek: pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov so natančneje navedene,
- 36., 37. in 42. člen: naziv storitve »COBISS – Moja knjižnica« je spremenjen v novo poimenovanje
- »COBISS – Moj COBISS«,
- 63. člen, 1. odstavek: naveden je Pravilnik s spremembami, ki bo prenehal veljati ob sprejetju čistopisa
- Pravilnika,
- podpisnik Pravilnika: namesto prejšnjega predsednika Senata UL prof. dr. Ivana Svetlika je naveden
sedanji predsednik Senata UL prof. dr. Igor Papič,
- Priloga 1: vsebina je spremenjena zaradi uskladitve s Splošno uredbo o varstvu podatkov,
- Priloga 2, 1. točka: natančnejše je opisano plačilo članarine tujih rednih in izmenjalnih študentov,
- Priloga 2, 2. točka: izraz »zasnova študentske številke« je popravljen v »struktura vpisne številke«,
izbrisana je poved o dokazovanju plačila članarine tujih študentov,
- Priloga 3: usklajena je s spremenjeno vsebino Priloge 1,
- Priloga 3: izbrisan je 2. odstavek o dokazovanju plačila članarine tujih študentov,
- Priloga 3: izbrisano je poglavje D o plačilu članarine v knjižnici redne članice Univerze v Ljubljani, ki
je matična knjižnica za tujega rednega ali izmenjalnega študenta v času njegovega študija ali izmenjave
na univerzi.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL sprejme spremembe in čistopis Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so posodobili tudi poslovnik o delu komisije in v skladu s sprejetim sklepom, da se
poslovniki komisij sprejemajo na Senatu UL, ga posredujejo Senatu UL v sprejem.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.2.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Spremembe Študijskega reda UL
Študijski red UL je bil potrjen na 39. seji Senata UL dne 27. 6. 2017 in se je začel uporabljati s 1. 10. 2017.
Članice so bile pozvane, da v času uporabe predpisa beležijo težave pri uporabi in predlagajo možne
izboljšave. Na podlagi predlogov članic je bilo na sestanku prodekanov za študijske zadeve na prvi in drugi
stopnji opravljena razprava in doseženo soglasje o spremembah in dopolnitvah Študijskega reda, ki naj bi
stopile v veljavo z novim študijskim letom (1. 10. 2018).

5

Predlogi sprememb in dopolnitev so bili obravnavani na seji Statutarne komisije UL dne 12. 9. 2018.
Študentski svet UL na predlog sprememb ni imel pripomb.
Predlogi za spremembe in dopolnitve Študijskega reda UL
Predlogi sprememb so osenčeni.
TRENUTNO VELJAVNI ČLEN
(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

PREDLOG SPREMEMBE oz. DOPOLNITVE ČLENA

4. člen
Izpiti se opravljajo na izpitnih rokih. Izpitni roki so redni
in izredni.
Redne izpitne roke določijo članice v času izpitnih
obdobij, določenih s študijskim koledarjem. Izpitna
obdobja so: zimsko, spomladansko in jesensko. Članica
redne izpitne roke objavi na začetku študijskega leta.
Izpitni roki posamezne učne enote morajo biti razporejeni
tako, da so med zaključkom kontaktnih oblik študijskega
procesa pri tej učni enoti do roka za vpis v naslednji letnik
vsaj trije izpitni roki. Izpitni roki morajo biti razporejeni
tako, da je na isti dan razpisan samo en izpitni rok
obveznih učnih enot letnika, ki se izvajajo v tekočem
semestru, in da je, če pogoji to dopuščajo, med dvema
zaporednima razpisanima rokoma iste učne enote vsaj
deset dni.
Če je glede na naravo učne enote izpit mogoče opravljati
samo enkrat ali dvakrat v študijskem letu ali če je
opravljanje izpita povezano z izrednimi materialnimi
stroški oziroma je vezano na sodelovanje tretjih oseb, se
lahko z učnim načrtom določi, da se izpit opravlja samo
enkrat ali dvakrat v študijskem letu.

4. člen
(1) Izpiti se opravljajo na izpitnih rokih. Izpitni roki so redni
in izredni.
(2) Redne izpitne roke določijo članice v času izpitnih
obdobij, določenih s študijskim koledarjem. Izpitna
obdobja so: zimsko, spomladansko in jesensko. Članica
redne izpitne roke objavi na začetku študijskega leta.
(3) Izpitni roki posamezne učne enote morajo biti
razporejeni tako, da so med zaključkom kontaktnih oblik
študijskega procesa pri tej učni enoti do roka za vpis v
naslednji letnik vsaj trije izpitni roki. Izpitni roki morajo
biti razporejeni tako, da je na isti dan razpisan samo en
izpitni rok obveznih učnih enot letnika, ki se izvajajo v
tekočem semestru, razen če to ni mogoče zaradi izvajanja
študijskega programa na dveh ali več članicah. V tem
primeru naj časovna razporeditev izpitov študentu
omogoča opravljanje vseh obveznosti. Če pogoji to
dopuščajo, naj bo med dvema zaporednima razpisanima
rokoma iste učne enote vsaj deset dni.
(4) Če je glede na naravo učne enote izpit mogoče opravljati
samo enkrat ali dvakrat v študijskem letu ali če je
opravljanje izpita povezano z izrednimi materialnimi
stroški oziroma je vezano na sodelovanje tretjih oseb, se
lahko z učnim načrtom določi, da se izpit opravlja samo
enkrat ali dvakrat v študijskem letu.

9. člen
Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5 dni pred
razpisanim rokom izpita.
Članica določi način prijave na izpit preko sistema
študijske informatike.
Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na
izpit.
Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno
prijavil.

9. člen
(1) Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje 5-2 dni pred
razpisanim rokom izpita, kar določi članica s svojim
pravilnikom.
(2) Članica določi način prijave na izpit preko sistema študijske
informatike.
(3) Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na
izpit.
(4) Študent lahko opravlja izpit, če se je nanj pravočasno prijavil.

22. člen
(1) Izvajalec izpita mora o izpitni oceni obvestiti referat
najpozneje v 5 delovnih dnevih od objave rezultatov.
(2) Kot datum opravljene obveznosti se šteje dan, ko je ocena
vpisana v uradno evidenco.
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(1)

(2)

22. člen
Izvajalec izpita mora izpitno oceno vnesti v študijsko
informatiko in obvestiti referat najkasneje v dveh delovnih
dneh od objave rezultatov.
Kot datum opravljene obveznosti se šteje dan, ko je ocena
vpisana v uradno evidenco.

36. člen
Kršitve študijskega reda se obravnavajo v skladu s pravilnikom,
ki ureja disciplinsko odgovornost študentov UL.

36. člen
(1) Kršitve študijskega reda se obravnavajo v skladu s
pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov UL.
(2) Izvajalec izpita sme študentu, ki na nedovoljen način sodeluje
z drugimi ali uporablja nedovoljene pripomočke ali kako drugače
krši izpitna pravila, kot pedagoški ukrep, ki ne predstavlja
disciplinske sankcije, prepovedati nadaljevanje sodelovanja pri
preverjanju znanja, mu odvzeti izdelek, če gre za pisni izpit, in ga
takoj oceniti z negativno oceno.
Zoper ta pedagoški ukrep lahko študent pri dekanu vloži ugovor
v roku treh delovnih dni. Odločitev dekana je dokončna.1
Izveden pedagoški ukrep ne izključuje odgovornosti za
disciplinsko kršitev.

1Predlog

rektorja.

z odebeljenim besedilom je bil oblikovan po seji Statutarne komisije UL, in sicer na Kolegiju

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembe in dopolnitve Študijskega reda UL in čistopis študijskega reda z veljavnostjo
1. 10. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Dopolnitev seznama institucij (delo izven UL) (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da želimo veljavni seznam institucij, v okviru katerih lahko zaposleni delajo izven UL,
dopolniti s pravnimi osebami, kjer je UL ustanoviteljica in drugimi pravnimi osebami, s katerimi želimo
sodelovati.
Senatorji UL so opozorili, da bi bilo treba kategorije drugače razvrstiti, in sicer:
- Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin bi umestili med visokošolske zavode,
- Dodati je treba tip institucije: UL/članica (so)ustanoviteljica,
- Dodati je treba kategorijo za ostale: druge javne zavode.
Rektor je senatorje obenem pozval, da do naslednje seje pripravijo predloge še za morebitne druge pravne
osebe, s katerimi sodelujejo ali bi to želeli, da jih dodamo na seznam oz. presodimo o tem na seji Senata
UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7:
Na Seznam institucij, v okviru katerih lahko zaposleni delajo izven UL po predhodni odobritvi dekana
članice in pridobitvi soglasja rektorja/dekana, se doda nov tip institucij in v okviru tega se na seznam
dodajo: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Ljubljanski univerzitetni inkubator, d.o.o., Inovacijskorazvojni inštitut UL, Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Slovensko inovacijsko stičišče,
Evropsko gospodarsko interesno združenje in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 8.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da je dne 4. 1. 2018 na podlagi soglasja Senata UL sprejel Pravilnik o delovni in
pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (Pravilnik UL). Pravilnik UL določa, da
članice uskladijo svoje pravilnike s Pravilnikom UL. Po predhodnem soglasju senata univerze pravilnike
potrdi rektor.
Strokovne službe so prejete pravilnike pregledale z vidika usklajenosti s Pravilnikom UL, z vidika
gospodarnosti in skladnosti z akreditiranim študijskim programom. Na podlagi predlogov in pripomb so
članice poslale dopolnjene verzije pravilnikov. Za članice AGRFT, ALUO, EF, FA, FDV, FE, FFA, FGG,
FKKT, FMF, FPP, FRI, FSD, FU, NTF, TEOF, ZF, VF, PF, FŠ je ugotovljeno, da so bistvene
neusklajenosti, ki smo jih v času pregledovanja zaznali, odpravljene. V primeru, ko je pravilnik članice
poleg predavanj, seminarjev in vaj določal tudi druge oblike dela neposredne pedagoške obveznosti (npr.
mentorstvo, vodenje prakse idr.), so te članice potrdile, da imajo te oblike navedene v akreditiranem
študijskem programu (vključno z učnim načrtom) in so torej lahko uvrščene med neposredne
pedagoške oblike dela skladno z 2. členom Pravilnika UL.
Kolegij rektorja je po pregledu teh pravilnikov sklenil, da senatu predlaga, da poda soglasje k tem
pravilnikom za študijsko leto 2018/2019. Med študijskim letom se prepoznajo dobre prakse in največja
razhajanja med članicami pri vrednotenju oblik dela in se o tem ponovno v letu 2019 odpre razprava.
FF je predlagala, da se njihov pravilnik uporablja le še to študijsko leto in bodo v tem času pripravili
uskladitev. Obrazložitev je dodana pred besedilom pravilnika.
Mihaela Bauman Podojsteršek je predlagala, da naj naslednje študijsko leto članice spremljajo izvedbo
pravilnikov, da bomo v nadaljevanju poskusili poenotiti določena razhajanja.
Anja Korošec (SVIZ) je vprašala, ali so bili pravilniki poslani v mnenje sindikatu. Rektor je odgovoril, da
je bil sindikatom v mnenje poslan pravilnik na ravni univerze. Članice pa morejo svoje pravilnike uskladiti
z univerzitetnim, že s sindikati usklajenim pravilnikom.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.:
1. Senat UL daje soglasje k pravilnikom članic AGRFT, ALUO, EF, FA, FDV, FE, FFA, FGG, FKKT,
FMF, FPP, FRI, FSD, FU, NTF, TEOF, ZF, VF, PF in FŠ za študijsko leto 2018/2019.
Članice morajo pred predložitvijo pravilnika v potrditev rektorju uskladiti preambulo in navedbo
podpisa in določiti veljavnost pravilnika za študijsko leto 2018/2019. Vzorec poenotene preambule
in podpisa je priloga tega sklepa.
Če k predlogu pravilnika senat članice še ni dal soglasja in/ali sindikat članice še ni podal mnenja,
članica soglasje senata članice in/ali mnenje sindikata priloži ob predložitvi pravilnika v potrditev
rektorju.
2. Za članice, ki niso predložile pravilnikov, ali k predloženemu pravilniku Senat UL ni dal soglasja, se
neposredno uporablja Pravilnik UL. Senati teh članic morajo na prvi naslednji seji sprejeti sklep, s
katerim določijo vrednost ure predavanj in seminarjev v odvisnosti od števila študentov pri
posameznem predmetu (1 – 1,5 ure n.p.o.). Če senat članice tega sklepa ne sprejme, velja, da je
vrednost ure predavanj in seminarjev 1 ura n.p.o.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 9.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu, ki je bilo priloženo
gradivu za sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 6. redne seje KDŠ dne 11. 09.
2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.:
Senat UL na podlagi 3. alineje 6. odstavka 51.o člena ZViS (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na NAKVIS
posreduje zahtevo za prenehanje akreditacije prvostopenjskega interdisciplinarnega univerzitetnega
študijskega programa UL NTF in UL EF Gospodarsko geoinženirstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu, ki je bilo priloženo gradivu za
sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij s 6. seje z dne 13. 9.
2018 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Senatorji UL so predlagali, da pri sklepu 10.1. (mag. ŠP UL FDV – Politologija – Integracija in vladovanje
(PoSIG) dodamo še ime v angleščini, in sicer Political Science – Integration and Governance.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.1.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za družbene vede za prvo
akreditacijo mednarodnega skupnega magistrskega študijskega programa Politologija – Integracija in vladovanje
(Political Science – Integration and Governance - PoSIG).
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.2.:
Senat UL na podlagi tretje alineje šestega odstavka 51. o člena ZViS (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)
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na NAKVIS posreduje zahtevo za prenehanje akreditacije skupnega magistrskega študijskega programa
Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo Javna uprava in upravljanje sprememb (IMPACT).
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem
šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.3.:
Uvedba novih izbirnih predmetov v študijskih programih 1. in 2. stopnje lahko stopi v veljavo v
naslednjem študijskem letu, če je na organih UL potrjena pred začetkom študijskega leta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Senatorji UL so dali pobudo, da vsebinsko določimo, kaj je standardno izvajanje in kaj nadstandard.
Senatorji UL so predlagali tudi, da že pred poletjem na seji Senata UL (oz. na pristojnih organih) potrdimo
nove izbirne predmete v študijskih programih 1. in 2. stopnje (da bodo študenti lahko izbirali tudi te že
za naslednje študijsko leto).

Ad 11.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
Ad12.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik)
Ad 13.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (izr. prof. dr. Janez Stare)
Ad 16.) Razno
Zamenjava članov v senatnih komisijah:
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 14.1.:
Senat UL imenuje prof. dr. Barbaro Novak z UL PF v Habilitacijsko komisijo UL, namesto prof.
dr. Bojana Bugariča z UL PF, v skladu s predlogom UL PF. Mandat nove predstavnice prične teči z
dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.2.:
Senat UL imenuje doc. dr. Mateja Majeriča z UL FŠ v Komisijo za obštudijske dejavnosti UL,
namesto pred. Jožeta Šimenka z UL FŠ, v skladu s predlogom UL FŠ. Mandat novega predstavnika
prične teči z dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Razno:
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Senat UL je razpravljal tudi o evidentiranju delovnega časa in izplačilih stroškov, ki pripadajo delavcu,
če/ko pride na delo (prevoz, prehrana). Vprašanje se je zastavilo v povezavi z delom na domu, načinom
evidentiranja (ročno vpisovanje, elektronsko registriranje, ipd.).
Senatorji UL so dali pobudo, da poskušamo spremeniti zakonodajo na tem področju, ki bi nam omogočala
več prilagodljivosti.
Mihaela Bauman Podojsteršek je odgovorila, da bomo preverili možnosti za delo na domu, morebitne
prilagoditve našim zahtevam in potrebam dela.
Postavilo se je vprašanje izvajanja Navodil o kadrovskih postopkih v delu, ki določa možnosti
prerazporeditve dela.
Mihaela Bauman Podojsteršek je pojasnila, da »prerazporeditev« izhaja iz ZDR-1 (za 3 mesece). Še enkrat
jim je povedala bistvo tega instituta in navedla ostale možnosti, pri čemer je opozorila tudi na nedovoljeno
sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, če ni za to podlage.
Rektor je povedal, da je dekane že na kolegiju dekanov pozval, da naj pošljejo konkretne primere, kjer so
naleteli na težave, da jih pogledamo.
Prof. dr. Anton Ramšak je odprl temo o Šanghajski lestvici. Povedal je, da po nekaterih kazalcih
upadamo. Kot težavo je izpostavil afiliacije in prosil, da naj Senat UL/rektorat to definirata, v smislu, da
mora biti pri vseh objavah navedena afiliacija »Univerza v Ljubljani«.
Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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