Številka: 031-8/2018
Datum: 24. 10. 2018
ZAPISNIK
11. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 23. 10. 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. Mojca CIGLARIČ,
UL FRI, prof. dr. Gregor DOLINAR, UL FE, prof. dr. Emil ERJAVEC, UL BF, prof. dr. Peter
GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL
FDV, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, 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. 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, izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof.
dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Tim GABERŠEK, UL PF, Ana FATUR, UL PF, Blaž PLAZAR,
UL EF, Laura KOUDELA, UL FDV, Jure MRAVLJE, UL BF - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, prof.
dr. Elen TWRDY, UL FPP, študenta Klemen PETEK, UL MF in Rok SMREKAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr.
Borut Božič, predsednik UO UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred.
KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. dr. Smiljana Komar, nam. pred. KDrŠ, prof. dr. Alenka
Krašovec, pred. Kom. za kakovost; prof. dr. Tanja Mihalič, UL EF, prof. dr. Marko Pavliha, UL FPP,
prof. dr. Tomaž Katrašnik, UL FS – nadomeščajo senatorja; prof. dr. Grega Repovš, UL FF; Anja
Korošec, SVIZ; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Polonca Miklavc Valenčič - 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.
15.
16.

17.

Določitev dnevnega reda 11. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 10. seje z dne 25. 9. 2018
Poročilo rektorja:
Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Ustanovitev Sveta za umetnost (prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor)
Ustanovitev Komisije za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi, in sprejem Poslovnika o
delu Komisije (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Poslovnik Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Poslovnik Komisije za razvoj informacijskega sistema (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
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)
Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnikov študentov v senatne komisije
- Zamenjava članice Statutarne komisije UL
- Zamenjava člana programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Umetnost z UL FA
Razno

Rektor je predlagal, da se pri 16. točki doda še zamenjava člana Disciplinske komisije II. stopnje za
študente
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red (s pripombami iz razprave) 11. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 13, 14 in 15 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 10. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je pri tej točki posredoval senatorjem informacije in pojasnila/odgovore strokovnih služb glede
pobud senatorjev s prejšnjih sej Senata UL.
NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV UO UL
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Razpisane so nadomestne volitve za člana UO UL iz vrst delodajalcev, in sicer 26. 11. 2018. Članice
morajo do 12. 11. 2018 poslati imena elektorjev (elektor ne sme biti član Senata UL – v skladu s
Pravilnikom o volitvah organov UL). Do istega roka zbiramo tudi predloge kandidatur.
Prišlo bo tudi do zamenjave člana UO UL, ki je bil vanj imenovan kot predstavnik ustanovitelja (dosedanji
član namreč več ni zaposlen na MIZŠ).
ANALIZA ZAKLJUČEVANJA ŠTUDIJA
Analizo oz. študijo bomo izvedli kot posebni (ad hoc) modul, ki bo vključen v izvajanje ankete z
diplomanti.
Struktura: sama študija vsebuje presek stanja, ki ga lahko razberemo iz samih kazalnikov prehodnosti in
zaključevanja, ki jih spremljamo na UL, empirične ugotovitve ad hoc modula ter predloge ukrepov, ki se
jih oblikuje tudi na podlagi aktivnosti, ki jih že izvaja KC UL.
Časovnica: študija se izvede do konca 2019
NADSTANDARDNA
STOPNJA)

IZVEDBA

ŠTUDIJSKEGA

PROGRAMA

(PRVA

IN

DRUGA

Standardna izvedba programa sodi v okvir vsebinskih, kadrovskih, infrastrukturnih pogojev izvajanja
programa, kot je akreditiran v Republiki Sloveniji in v okvir sredstev, ki jih članice pridobijo za izvajanje
študijske dejavnosti po merilih UL za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost, nakup opreme,
povezane s pedagoško dejavnostjo, investicije in investicijsko vzdrževanje.
Če del izvajanja študijskih programov presega tako določene in potrjene pogoje izvedbe, članice finančno
posebej ovrednotijo ta del. V skladu z 9. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na
Univerzi v Ljubljani, ki ga je za š.l. 2018/2019 dne 25. 1. 2018 sprejel UO UL, kriterije oziroma merila za
nadstandardno izvajanje programa opredeli in predlaga vsaka članica UL za svoje programe. Pri določanju
šolnine mora članica UL upoštevati dejanske stroške, ki jih povzroči izvajanje tega nadstandarda.
Študentski svet članice mora podati mnenje h kriterijem oziroma merilom za nadstandardno izvajanje
programa. V tem primeru lahko šolnino za ta nadstandard članice vključijo v cenik storitev za študente,
zaračuna pa jo lahko le študentom, vključenim v nadstandardno izvedbo programa.
Nadstandardna izvedba programa na primer lahko temelji na:
- mednarodni pogodbi za sodelovanje v izobraževanju med že akreditiranimi študijskimi programi za
pridobitev dveh ali več diplom,
- izvedbi e-študija,
- izvedbi celotnega študijskega programa ali smeri vzporedno v dveh jezikih (slovenskem in tujem),
- ločena izvedba programa za posebno/ločeno skupino študentov.
S tako pridobljenimi sredstvi članice financirajo izključno nadstandardno izvedbo programa.
TEME NA DR. ŠTUDIJU – vprašanje, katero članico navajati
Teme doktorskih disertacij so v prilogi Poročila Komisije za doktorski študij zapisane pod posamezno
članico, ki vodi postopek za pridobitev doktorata znanosti, oziroma članico, katere senat sprejme temo
doktorske disertacije in jo posreduje senatu UL v potrditev.
Ker smo do zdaj vse predloge tem za doktorande doktorskega študijskega programa Grajeno okolje prejeli
z UL FGG, so bile vse teme zapisane pod UL FGG, kjer referat opravlja vse naloge za študente Grajenega
okolja. Predlogi tem gredo najprej na Študijski odbor tega doktorskega programa, nato pa na senat UL
NTF za področje geologija ali senat UL FGG za ostala področja. Ker so tudi v primeru, da je temo sprejel
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Senat UL NTF, gradivo za UL pripravili na UL FGG, ki ga je podpisal predstojnik študija Grajeno okolje,
poslane na UL z UL FGG, so bile teme zapisane pod UL FGG.
Z UL FGG smo se dogovorili, da bodo od zdaj naprej teme doktorskih disertacij, ki jih bo sprejel Senat
NTF uvrščene pod NTF.
EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA, DELO NA DOMU
Oblikovali smo delovno skupino za pregled dejanskega stanja, zakonodaje in pripravo možnosti
evidentiranja delovnega časa in dela na domu v skladu z zakonodajo in ob upoštevanju specifik dela na
univerzi. Delovna skupina bo pričela z delom 25. 10. 2018.
AFILIACIJE
Senat UL je na 17. seji dne 21. 4. 2015 sprejel naslednji sklep:
SKLEP št. 6.3:
Senat UL sprejme sklep, da morajo vse objave, povezane z doktorskim delom, navesti tudi ime univerze.
To velja tudi v primeru, ko sta kandidat in mentor zaposlena v drugi organizaciji.
Sklep je bil sprejet soglasno.
V Pravilniku o doktorskem študiju je navedeno (20. člen 3. odstavek):
Pri vseh objavah, povezanih z raziskovalnim delom v okviru doktorskega študija, mora biti navedena
afiliacija »Univerza v Ljubljani«. To velja tudi v primeru, ko so doktorand, mentor in somentor zaposleni
v drugi organizaciji.
Izr. prof. dr. Janez Vogrinc je vprašal glede knjižnične dejavnosti, in sicer ali je naša dolžnost, da vodimo
vnos v bazo SICRIS tudi za tiste študente, ki niso zaposleni pri nas. Prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc je
vprašal, ali mogoče misli bazo COBISS, ker za SICRIS mora imeti doktorski študent najprej številko v
ARRS. Rektor je odgovoril, da bomo to preverili in odgovorili na naslednji seji Senata UL.
Prof. dr. Anton Ramšak je vprašal, kako lahko zahtevamo afiliacijo Univerze v Ljubljani pri zaposlenem,
ki je pri nas zaposlen samo 20 %. Rektor je odgovoril, da lahko to od njega pričakujemo, ne moremo pa
ga prisiliti.
Rektor je predlagal v sprejem naslednji sklep.
SKLEP št. 3.:
Senat UL sprejme sklep, da mora biti pri vseh objavah najprej navedeno ime Univerze v Ljubljani, nato
članice in na koncu notranje organizacije članice (oddelek, katedra, ipd.):
Univerza v Ljubljani
Fakulteta / Akademija
Oddelek / Katedra / Laboratorij / Inštitut /Center / …
Sklep je bil soglasno sprejet.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je predstavil spremembe Pravilnika o priznanjih UL. Ne gre za bistvene spremembe, temveč za
bolj pregledno urejene posamezne pojme in navodila, da bo predlagateljem lažje pripraviti kandidaturo.
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V pravilniku smo v 2. členu dodali priznanje »5. zlato plaketo Univerze v Ljubljani skupini, za izvedbo
pomembnega znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega projekta v zadnjih dveh letih« in v 9. členu
dopolnili kriterije za podelitev naziva zaslužni profesor. Ostale spremembe so redakcijske narave.
Pravilnik sta pregledali in potrdili Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL in Statutarna
komisija UL. Statutarna komisija UL je predlagala dve manjši spremembi v 9. členu pravilnika (v pravilniku
označeno z rdečo barvo).
Prof. dr. Anton Ramšak je predlagal, da se omili pogoj, da mora biti kandidat za zaslužnega profesorja
upokojen. Predlagal je, da se ta pogoj spremeni tako, da je kandidat zaključil delo na UL in ima pogoje za
upokojitev.
Rektor je odgovoril, da je razlog za takšno spremembo nedorečenost pogoja v dosedanjem pravilniku. Pri
tem gre za to, da je zaslužni profesor ambasador Univerze v Ljubljani. Naziv zaslužni profesor pomeni
tudi določeno aktivnost, tudi ko je upokojen.
Prof. dr. Anton Ramšak je predlagal, da naj ustrezna komisija najde boljšo rešitev in predlaga spremembo
tega pogoja.
Rektor je odgovoril, da je komisija dvakrat obravnavala pravilnik in potrdila to spremembo. Prav tako je
spremembe potrdila Statutarna komisija UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Pravilnik o priznanjih UL.
Sklep je bil sprejet. (1 VZDRŽAN, OSTALI ZA)

Ad 5.) Ustanovitev Sveta za umetnost UL (prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor)
Prorektor, prof. Boštjan Botas Kenda, je povedal, da Svet za umetnost že deluje, s tem sklepom želimo
zgolj formalizirati delovanje.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme Sklep o ustanovitvi Sveta za umetnost Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Ustanovitev Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z
ljudmi (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, prof. dr. Grega Repovš, UL FF)
Prorektor, prof. dr. Matjaž Krajnc, je povedal, da gre za komisijo, ki smo jo zapisali v strategiji kariernega
razvoja raziskovalcev. Predlog smo pripravili v sodelovanju s članicami, ki takšne komisije že imajo.
Prof. dr. Roman Kuhar je vprašal, kakšen je odnos te komisije do enakih komisij na članicah. Prof. dr.
Grega Repovš je odgovoril, da se bo pri vsaki vlogi presodilo, ali vlogo obravnava komisija na UL, ali se
posreduje na komisijo članice.
Doc. dr. Andrej Starc je vprašal, ali besedilo v nazivu komisije »ki vključuje delo z ljudmi« pomeni, da
komisija obravnava tudi primere, ki vključujejo paciente. Prorektor je odgovoril, da je v ustanavljanju še

5

druga komisija za medicinsko etiko. Sklep o imenovanju te komisije bo na Senatu UL predvidoma v
januarju 2019.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme Sklep o ustanovitvi Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključujejo
delo z ljudmi (KERL UL).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključujejo
delo z ljudmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poslovnik Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Prorektorica, prof. dr. Tanja Dmitrović, je predstavila Poslovnik Komisije za pritožbe študentov UL.
Povedala je, da je poslovnik usklajen z novim Statutom UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Poslovnik komisije za pritožbe študentov UL v skladu s predlogom Komisije za
pritožbe študentov UL, sprejetim na seji dne 5. 10. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poslovnik Komisije za razvoj informacijskega sistema (prof. dr. Matjaž Kranjc,
prorektor)
Prorektor, prof. dr. Matjaž Krajnc je predstavil Poslovnik Komisije za razvoj informacijskega sistema UL.
Povedal je, da smo naknadno popravili preambulo in prehodne končne določbe. Pomotoma je bilo
zapisano, da poslovnik sprejema komisija, namesto Senat UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme Poslovnik Komisije za razvoj informacijskega sistema UL v skladu s predlogom
Komisije za razvoj informacijskega sistema UL, sprejetim na seji dne 17. 9. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Dopolnitev seznama institucij (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor UL je predstavil dopolnitev seznama institucij. Predlog dopolnitve smo prejeli s strani dveh članic,
in sicer UL PF in UL NTF.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
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SKLEP št. 9.:
Na Seznam institucij, v okviru katerih lahko zaposleni delajo izven UL po predhodni odobritvi dekana
članice in pridobitvi soglasja rektorja/dekana, se v okviru »Institucije, katerih (so)ustanoviteljica je UL ali
članica« dodata Inštitut za delo pri Pravni fakulteti in Inštitut za rudarstvo geotehnologijo in okolje
(IRGO).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je povedal, da bodo z UL FGG poslali predlog za dopolnitev tega seznama (Inštitut
UL FGG).
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je vprašal, ali lahko sodelujejo s Fakulteto za dizajn, ki bo sedaj pridružena
članica UP. Rektor je povedal, da je kriterij kakovost, ne samo merilo, ali gre za javni ali zasebni zavod.

Ad 10.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor 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.
Senat UL je na 10. seji obravnaval do takrat prejete in pregledane pravilnike. Naknadno sta pravilnik
poslali še članici UL BF in UL FS. Strokovne službe so prejeta pravilnika pregledale iz vidika usklajenosti
s Pravilnikom UL, iz vidika gospodarnosti in skladnosti z akreditiranim študijskim programom. Pravilnike
so članice posredovale sindikatom, seveda v primeru, da na članici deluje sindikat.
Kolegij rektorja je po pregledu teh pravilnikov sklenil, da senatu predlaga, da poda soglasje k pravilnikoma
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.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.:
Senat UL daje soglasje k pravilnikoma članic UL BF in UL FS za študijsko leto 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) 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 7. redne seje KDŠ dne 09. 10.
2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.

Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
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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 7. seje z dne 11. 10.
2018 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, nam. predsednika)
14.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik)
Ad 15.) Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor
Papič, rektor)
Ad 16.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 16.1:
Senat UL imenuje Davida Lukanovića z UL MF za člana iz vrst študentov v Programski svet
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina, v skladu s predlogom ŠS UL.
Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja do konca mandata programskega sveta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.2:
Senat UL imenuje Davida Milosavljevića z UL EF za člana iz vrst študentov v Komisijo za socialno
ekonomska vprašanja študentov, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem
imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.3:
Senat UL imenuje Anko Uršič z UL MF za članico iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo 2. stopnje
za študente, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno
leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.4:
Senat UL imenuje Zarjo Hude z UL PF za članico iz vrst študentov v Statutarno komisijo, v skladu s
predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.5.:
Senat UL imenuje doc. dr. Tino Sever z UL FU v Statutarno komisijo UL, namesto izr. prof. dr.
Alenke Kuhelj z UL FU, v skladu s predlogom UL FU. Mandat nove predstavnice prične teči z dnem
imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.6.:
Senat UL potrjuje zamenjavo člana programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Umetnost z Univerze v Ljubljani Fakultete za arhitekturo tako, da se namesto izr. prof. Vasa
Perovića za člana imenuje prof. mag. Tadej Glažar. Izr. prof. Vaso Perović se imenuje za njegovega
namestnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.7.:
Senat UL imenuje prof. dr. Leona Oblaka z UL BF v Disciplinsko komisijo II. stopnje za študente,
namesto prof. dr. Janeza Salobirja, v skladu s predlogom UL BF. Mandat novega predstavnika prične teči
z dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 16.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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