Številka: 031-4/2019
Datum: 24. 4. 2019
ZAPISNIK
17. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 23. 4. 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. Mitjan KALIN, FS, 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: Klemen PETEK, UL MF, Jure MRAVLJE, UL BF, Žan PIRC, UL FS in Blaž PLAZAR,
UL EF - (30 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, študentje: Tim GABERŠEK, UL PF,
Ana FATUR, UL PF in Rok SMREKAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr.
Borut Božič, pred. UO UL; nadomeščanje senatorjev: izr. prof. dr. Gašper Ilc, UL FF, izr. prof. dr.
Karmen Pižorn, UL PEF; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof.
Miran Zupanič, pred. Stat. kom., prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, 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 17. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Določitev dnevnega reda 17. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 16. seje z dne 26. 3. 2019
Poročilo rektorja
Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Predlog spremembe 199. člena Statuta UL
Pravilnik o doktorskem študiju UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje novega člana Komisije za doktorski študij UL
- Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega skupnega magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Kognitivna znanost
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 17. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 16. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je na kratko poročal, da smo dobili potrjena izhodišča za financiranje za tekoče študijsko leto.
Pristojna komisija v okviru Upravnega odbora UL bo pripravila predlog delitve teh sredstev. Temeljni
steber financiranja, skupaj z variabilnim delom pomeni za članice približno 6 do 7 odstotkov več sredstev
od lani. Obseg financiranja iz razvojnega stebra je fiksiran in potrjen za tri leta.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani in Pravilnik o doktorskem študiju UL
V skladu s 191. členom Statuta UL so imele članice UL rok za posredovanje pripomb na spremembo 199.
člena Statuta UL, in sicer do 10. 4. 2019. UL FFA je predlagala, da bi v prvem odstavku namesto »dosedanji
Statut UL«, napisali »Statut UL (Ur. l. RS 8/2005, s spremembami, dopolnitvami in popravki)« - torej
prejšnji statut, kar je bilo tudi mišljeno z besedo »dosedanji«. Statutarna komisija UL je pripombo UL FFA
upoštevala.
Statutarna komisija UL je na svoji 10. korespondenčni seji, ki je trajala od 11. 4. 2019 do 15. 4. 2019,
sprejela naslednji predlog spremembe 199. člena Statuta UL:
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»Že začeti postopki uveljavljanja pravic kandidatov za vpis in študentov pri izvajanju študijskih programov
se vodijo in končajo po dosedanjem statutu Statutu UL (Ur. l. RS 8/2005, s spremembami, dopolnitvami
in popravki).
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko študenti, vpisani v triletne doktorske študijske programe,
dokončajo študij na teh študijskih programih z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta, vendar
najpozneje do konca študijskega leta 2025/2026.«
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejme spremembo 199. člena Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z dne
15. 4. 2019, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predstavil spremembe Pravilnika o doktorskem študiju in povedal,
da urejamo prehodne in končne določbe glede dokončanja študija študentov, vpisanih v doktorske
programe s spremenjenim štiriletnim trajanjem (65. člen), omogočamo doktorskim študentom, da največ
dvakrat prijavijo temo doktorske disertacije na istem študijskem področju doktorskega programa (35.
člen), in urejamo zaključevanje oziroma dokončanje doktorskega študija, kar omogoča študentom
nadaljevanje oz. dokončanje študija po več kot dveletni prekinitvi (45a člen). Pri spremembah ostalih
členov, razen navedenih, gre za redakcijske spremembe in odpravo posameznih neskladij.
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predstavil tudi predlog kolegija rektorja, in sicer dopolnitev drugega
odstavka 35. člena:
»Doktorand lahko na istem študijskem področju doktorskega študijskega programa do oddaje doktorske
disertacije v ocenjevanje največ dvakrat prijavi temo doktorske disertacije. Doktorand lahko ponovno
prijavi novo temo ali aktualizirano temo, ki jo je prijavil že prvič.«
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, ali se s sprejetjem tega pravilnika mudi, ker ima nekaj vprašanj oz.
predlogov za dopolnitev.
Senatorji so imeli pripombe na naslednje člene pravilnika:
- 2. člen (sprememba pojma doktorand),
- 20. člen (objava znanstvenega članka),
- 32. člen (mentorstvo – mentor in somentor izločena iz ocenjevanja; maksimalno število
mentorstev)
Rektor je predlagal, da se članicam ponovno pošlje Pravilnik o doktorskem študiju UL v pregled in
dopolnitev ter da se o njem glasuje na majski seji Senata UL in opomnil, da namen predlaganih sprememb
ni odpiranje določb, ki že veljajo, temveč ureditev nadaljevanja oziroma dokončanja doktorskega študija
po več kot dveletni prekinitvi in dokončanje študija študentov, vpisanih v doktorske programe s
spremenjenim štiriletnim trajanjem.
Pravilnik, ki je bil sprva napisan za štiriletne doktorske programe, zdaj vključuje tudi določila, ki
opredeljujejo razlike med triletnimi in štiriletnimi programi (rok za objavo oziroma v objavo sprejet
znanstveni članek (20. člen), število doktorandov na posameznega mentorja (32. člen) in rok za oddajo
disertacije (45. člen), in je tako enoten za vse doktorske študente.

Ad 5.) Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
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Ad 6.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 7.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL sprejme predlog UL FDV, da se za člana Komisije za doktorski študij UL namesto prof. dr.
Valentine Hlebec imenuje prof. dr. Žiga Vodovnik, in sicer do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL sprejema predlog senatov fakultet izvajalk interdisciplinarnega skupnega magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Kognitivna znanost za imenovanje Programskega sveta v sestavi:
- akad. prof. dr. Ivan Bratko (UL FRI),
- prof. dr. Gašper Fijavž (UL FRI),
- prof. dr. Olga Markič (UL FF),
- prof. dr. Tatjana Marvin (UL FF),
- prof. dr. Zvezdan Pirtošek (UL MF),
- doc. dr. Jurij Bon (UL MF),
- izr. prof. dr. Urban Kordeš (UL PeF),
- doc. dr. Toma Strle (UL PeF).
Programski svet deluje skladno s podpisanim dogovorom o sodelovanju med članicami izvajalkami
programa. Mandat novih članov začne teči z dnem imenovanja in traja 5 let.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 14.40 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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