Številka: 031-2/2019
Datum: 20. 2. 2019
ZAPISNIK
15. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 19. 2. 2019, 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, 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, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL
EF, 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: Tim GABERŠEK, UL PF, Klemen
PETEK, UL MF in Rok SMREKAR, UL EF, Blaž PLAZAR, UL EF - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, študentka
Ana FATUR, UL PF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda prorektorji UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ; Tjaša Podpečan,
zaupnica SVIZ, rektorat; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Polonca Miklavc Valenčič - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 15. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Določitev dnevnega reda 15. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 14. seje z dne 29. 1. 2019
Poročilo rektorja
Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja (prof. dr.
Barbara Novak, prorektorica)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnikov študentov
- Imenovanje članov Programskega sveta Bioznanost
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 15. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 14. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je pri svojem poročilu povedal, da je inštitutom IJS, KI, ZRC SAZU in NIB predlagal, da bi postali
pridruženi člani UL. Glavni namen je bil ta, da bi vsi zaposleni v teh inštitutih pri svojih člankih pisali
afiliacijo »Univerza v Ljubljani«. Drugače visoko stopnjo sodelovanja z UL zagotavljajo že podpisani
sporazumi s temi inštituti. Za predlog pridružitve KI, IJS ter ZRC SAZU niso pokazali interesa. Pogovore
bomo nadaljevali s predstavniki NIB. Prof. dr. Metka Tekavčič je predlagala, da se tak predlog poda tudi
Ekonomskemu inštitutu.
Rektor je nadaljeval s poročilom in povedal, da so se sestali z lastnikom podjetja, ki upravlja sistem
EDICO. Do konca tedna naj bi poslali ponudbo za nakup licence.
Glede študentskih domov je rektor povedal, da je za Erasmus študente zdaj rezerviranih 400 postelj.
Ministrstvo se je lotilo sprememb pravilnika, saj naj bi bila ta mesta občasno nezasedena, naši študenti pa
teh mest ne morejo uporabiti in velikokrat ostanejo brez namestitve. Na UL bo organizirana služba, ki bo
med drugim zadolžena tudi za pomoč tujim študentom pri iskanju namestitev.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku visokošolskega
izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2018 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila Poročili o postopku priznavanja tujega
srednješolskega in postopku visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2018, kot sledi
iz gradiva, ki je bil priloženo na sejo.
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Poročilo o postopku priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja za leto 2018 zajema statistični
pregled postopkov priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v prvostopenjskih
visokošolskih strokovnih in univerzitetnih ter enovitih magistrskih študijskih programih na članicah
Univerze v Ljubljani. Postopki priznavanja potekajo na podlagi določil veljavnega Zakona o vrednotenju
in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011 ter spremembe in dopolnitve) ter na podlagi
mednarodnih sporazumov, ki urejajo to področje. Univerza v Ljubljani obravnava vloge kandidatov za
študij, ki kot prvo izbiro navedejo študijske programe članic UL, po pooblastilu na podlagi Dogovora o
sodelovanju pri postopkih priznavanja tujega izobraževanja za prijavno-sprejemne postopke pa tudi vloge,
kjer so kandidati na prvo mesto prijavno-sprejemnega obrazca navedli, da se želijo vpisati v študijske
programe koncesioniranih visokošolskih zavodov. V letu 2018 je bilo preko e-VŠ oddanih 1729 vlog, od
tega je bilo 272 nepravočasnih, ki so bile takoj zavržene. Vsebinsko je bilo obravnavanih 1457 vlog.
Poročilo o postopku visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2018 zajema statistični
pregled postopkov priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija v prvostopenjskih
(razen vpis v 1. letnik), drugostopenjskih magistrskih in doktorskih študijskih programih. Zajema tudi
postopke priznavanja tujega izobraževanja v primeru prepisa in vpisa na prosta mesta diplomantov in
vzporedni študij na prvi stopnji in v enovitih magistrskih študijskih programih ter magistrskih in
doktorskih študijskih programih. Postopki se vodijo skladno z določbami Zakona o vrednotenju in
priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/2011 in spremembe) in Statuta UL. Poročilo vsebuje še prikaz
primerjave števila prejetih vlog od 2006 do 2018.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš se je navezal na prvo poročilo in predstavil težavo, s katero se soočajo na
članici. Glede na to, da je v poročilu poudarjeno, da dobimo podatke srednješolski listini iz Hrvaške in
Makedonije šele v juliju oz. avgustu, to za njihovo fakulteto, glede na to, da imajo sprejemne izpite,
povzroča določene težave. Namreč vsi dijaki, ki opravijo sprejemni izpit, se lahko vpišejo na fakulteto,
vendar jim razpisni roki določajo, da vpise zaključimo, preden dobimo podatke iz Hrvaške in Makedonije.
Torej dejansko že prej zapolnijo vsa prosta mesta, kar pomeni, da morajo vpisati več študentov, kot imajo
razpisanih prostih mest. Zanimalo ga je, ali univerza vidi kakršno koli rešitev tega problema?
Prorektorica prof. dr. Barbara Novak je prosila, da vprašanje posredujejo na službo VPIS, ki bo
obravnavala njihovo pobudo.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je dodatno poudaril, da težava ni zanemarljiva, da to pri njih predstavlja 20 %
študentov.
Izr. prof. Janez Vogrinc je povedal, da je njegova pripomba posredno povezana s poročilom. Povedal je,
da imajo njihovi doktorski študenti, ki prihajajo s Kosova težave glede bivanja. V lanskem letu je
Ministrstvo za zunanje zadeve vsem ambasadam poslala navodilo, da se treba dosledno spoštovati Zakon
o tujcih, kjer je napisano, da če je nekdo vpisan v študijski program mora pridobiti dovoljenje za bivanje
v državi v kateri je vpisan (ne izdajajo več viz za krajše obdobje). Težava je pri doktorskem študiju, ker ne
poteka vsak dan in ker je večina študentov zaposlenih. MOL v skladu z navedenim zavrača vse vloge
doktorskih študentov, ki imajo stalno službo v državi, iz katere prihajajo. Stalno prebivališče – Dom
podiplomskih študentov jim ne zadošča. Trenutno so v situaciji, ko ne vejo, ali bodo lahko njihovi redno
vpisani študentje s Kosova sploh še lahko prišli v Slovenijo, ker dovoljenja za bivanje nimajo, viz za krajše
obdobje jim ambasada več ne izda, ker imajo potrdilo, da so redno vpisano v naše študijske programe.
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je komentirala, da bi se takšni primeri lahko rešili z uvedbo izrednega
doktorskega študija.
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Rektor je obljubil, da bo govoril z ministrom glede težav pri pridobivanju dovoljenj za bivanje za
doktorske študente.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročiloma o postopkih priznavanja tujega srednješolskega visokošolskega
izobraževanja na UL v letu 2018.

Ad 5.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
Ad 6.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik)
Ad 7.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL imenuje Mateja Kirna z UL FU za člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika bo nastopil 27. 2. 2019 in bo trajal eno
leto.
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL imenuje Mašo Pupaher z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za študente s
posebnim statusom, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice bo nastopil 27. 2. 2019 in bo
trajal eno leto.
SKLEP št. 7.3.:
Senat UL imenuje doc. dr. Valentino Schmitzer z UL BF, izr. prof. dr. Jasno Bertoncelj z UL BF,
prof. dr. Klemna Jerino z UL BF, doc. dr. Mojco Nastran z UL BF in doc. dr. Nado Žnidaršič z
UL BF za člane Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti.
Mandat novih članov začne teči z dnem imenovanja in traja do konca mandata programskega sveta, to je
do 30. 9. 2021.
SKLEP št. 7.4.:
Senat UL sprejme predlog UL FF in za obdobje do 30. 3. 2019 začasno imenuje doc. dr. Gorazda
Kovačiča, kot nadomestnega člana Statutarne komisije UL. Doc. dr. Gorazd Kovačič bo v
navedenem terminu nadomeščal imenovano članico komisije, prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, z vsemi
pravicami in dolžnostmi.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

Ad 8.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
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Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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