Številka: 031-10/2020
Datum: 23. 9. 2020
ZAPISNIK
30. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 22. 9. 2020, ob 14.00 uri, preko video konference.

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, izr. 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. Damir KARPLJUK, UL FŠ, prof. dr. Andrej KIRBIŠ,
UL VF, prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Irena
MLINARIČ RAŠČAN, UL FFA, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK RAMOVŠ, UL ALUO, prof. dr.
Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof. dr. Anton RAMŠAK, UL FMF, doc. dr. Liljana RIHTER,
UL FSD, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, 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, prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF; študenti: Tanja
KOBAL, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, Jaka ROTMAN, UL FFA, Žan PIRC, UL FS, - (29
senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, študentka: Patricija DETIČEK,
UL ZF, Žiga HROVAT, UL PF, Andrej FATUR, UL PF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc – prorektorji UL; prof. dr.
Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, pred.
Komisije za kakovost, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, preds. KDŠ, prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof.
dr. Vesna Štemberger, pred. Komisije za obštudijsko dejavnost, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; prof.
dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole,
Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL;
Prisotni so bili tudi:
Prof. dr. Tomaž Deželan, Petra Pongrac, Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Urša Lavrič, Katarina
Ivec, Tjaša Podpečan– rektorat UL.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Določitev dnevnega reda 30. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 16. 6. 2020
Poročilo rektorja
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Pravilnik o delovanju založbe UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Obštudijska dejavnost na UL (prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):
- Sprememba Pravilnika o obštudijski dejavnosti
- Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti
Spremembe in dopolnitve pravil o kakovosti (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica
komisije)
Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo komisije za magistrski študij (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 za naziv
Kadrovske zadeve:
- Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij
Razno

Spremenjen dnevni red 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
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Določitev dnevnega reda 30. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 16. 6. 2020
Poročilo rektorja
Kadrovske zadeve:
Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij
Zamenjava člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del
Zamenjava člana Komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Pravilnik o delovanju založbe UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Obštudijska dejavnost na UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica):
- Sprememba Pravilnika o obštudijski dejavnosti
Pravilnik o sistemu kakovosti UL (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije)
Poročilo komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo komisije za magistrski študij (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 za naziv
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Razno

Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 11, 12, 13 in 14 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme spremenjeni dnevni red 30. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je predstavil dogajanje na področju ukrepov, povezanih s koronavirusom COVID-19. Merjenje
temperature naj ne bi bilo več aktualno. Nošenje mask pa je v skladu z uredbo Vlade RS, obvezno.
Klemen Petek, študent senator, je povedal, da bi bilo zelo dobro, da bi univerza podpirala nošenje mask.
Rektor je odgovoril, da pri maskah ne gre več za priporočilo, ampak velja uredba Vlade RS.
Rektor je povedal, da je ta teden rektorska konferenca. Finančna bremena, povezana z izvajanjem ukrepov
za omejitev širjenja koronavirusa COVID-19, se povečujejo. Ta strošek ni bil načrtovan, zato se bomo
vse univerze obrnile na ministrstvo za povrnitev teh dodatnih stroškov.
Rektor je glede tedna univerza povedal, da je opcija »v živo« z različnimi gosti praktično neizvedljiva, ker
so v Cankarjevem domu vse dvorane zasedene. Teden univerze bomo organizirali v Zbornični dvorani s
prisotnostjo vodstva, dekanov in nagrajencev. Gostov ne bo, se pa bodo dogodki prenašali prek spleta.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je predlagala, da univerza sprejme enotno stališče glede vodenja evidenc
prisotnih študentov. Rektor je odgovoril, da se lahko preverja prisotnost pri vhodu. Smiselno je, da se
identifikacija izvaja s pomočjo študentskih izkaznic.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je povedal, da je glede obvezne uporabe mask najbolje počakati na uradno
tolmačenje uredbe Vlade RS.
Klemen Petek je povedal, če je nekdo pozitiven, se njegove okolice na testiranje ne pošilja, razen, če tako
presodi osebni zdravnik. Za okolico pozitivne osebe se predlaga karanteno.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 14.1.:
Senat UL sprejme predlog UL TEOF, da se za člana Komisije za dodiplomski študij UL namesto prof.
dr. Janeza Vodičarja imenuje doc. dr. Roman Globokar, in sicer do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Obrazložitev: prof. dr. Janez Vodičar bo dne 1. 10. 2020 nastopil mandat dekana UL TEOF, zato
članica predlaga njegovo zamenjavo v Komisiji za dodiplomski študij.
SKLEP št. 14.2.:

Senat UL sprejme predlog UL ALUO, da se za člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih
umetniških del UL (KPPUD) namesto izr. prof. Sergeja Kapusa imenuje prof. Marjan Gumilar, in sicer
do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Obrazložitev: izr. prof. Sergej Kapus se bo z dne 1. 10. 2020 upokojil.
SKLEP št. 14.3.:
Senat UL sprejme predlog UL EF, da se za člana Komisije za razvojno in raziskovalno delo UL namesto
prof. dr. Aleša Popoviča imenuje prof. dr. Miha Škerlavaj, in sicer do konca mandatnega obdobja
komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Obrazložitev: prof. dr. Aleš Popovič gre za dve leti v tujino.

Ad 5.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
V prejšnjih študijskih letih je bilo soglasje Senata UL dano za posamezno študijsko leto. S predlaganim
sklepom se soglasje podaljša do preklica. Če bo zaradi sprememb krovnega pravilnika o delovni in
pedagoški obveznosti ali drugih razlogov v prihodnosti treba spreminjati pravilnike članic, bo Senat UL
takrat soglasje preklical.
Prof. dr. Matej Blenkuš je povedal, da se pri UL FA zadnji odstavek 9. člena črta. Pri UL VF so se popravile
prehodne in končne določbe. Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predlagal, da se s temi informacijami
dopolni tudi sklep št. 5.1.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5.1.:
1. Senat UL podaljša soglasje k pravilnikom o delovni in pedagoški obveznosti članic, h katerim
je za določen čas že podal soglasje. Soglasje velja do preklica.
2. Za članice, ki niso predložile pravilnikov, ali k predloženemu pravilniku Senat UL še ni dal
soglasja, se neposredno uporablja Pravilnik UL. Senati teh članic morajo sprejeti sklep, s katerim
tudi za študijsko leto 2020/2021 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.
3. Senat UL daje soglasje k pravilniku UL AG ter k spremembi pravilnika UL FKKT in UL FU,
UL EF, UL FA (s črtanjem zadnjega odstavka 9. člena pravilnika), UL VF (s spremembo
prehodnih in končnih določb pravilnika). Soglasje velja do preklica ali spremembe pravilnika
univerze.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Pravilnik o delovanju založbe UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Posebna oblika prenosa znanja in prepoznavnosti UL v širšem okolju je založniška dejavnost. Trenutno
je ta dejavnost na UL organizirana decentralizirano, zato si je UL v Programu dela za leto 2020 zadala, da
v okviru razvojnih ciljev to dejavnost poveže v skupno univerzitetno založbo in pri tem ohrani posamezne
založniške dejavnosti na članicah. Naloga univerzitetne založbe bo predstavitev najodmevnejših in
najboljših del naših raziskovalcev širšemu okolju.

Za vzpostavitev in ureditev delovanja Založbe smo pripravili predlog pravilnika, ki poleg omenjenega
določa standarde založniške dejavnosti UL, organiziranost založbe, njene organe in njihove pristojnosti,
način delovanja in odločanja ter naloge za uspešno delovanje in poslovanje Založbe. Pravilnik je
pripravljen na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij, tipologije dokumentov/del za vodenje
bibliografij v sistemu Cobiss, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Statuta UL.
Predlog pravilnika smo obravnavali tudi na septembrskem kolegiju dekanov, prav tako je pravilnik potrdila
Statutarna komisija UL, in sicer na svoji 17. seji, dne 21. 9. 2020.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme Pravilnik o delovanju Založbe Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Obštudijska dejavnost na UL (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Prof. dr. Tanja Dmitrović je povedala, da si močno prizadevamo okrepiti razvoj in ponudbo obštudijske
dejavnosti na Univerzi v Ljubljani. Verjamemo, da so kompetence in znanja, ki jih študent pridobi v
udejstvovanju na področju različnih obštudijskih dejavnosti še kako pomembna za njegov nadaljnji
profesionalni razvoj in kasnejšo karierno pot.
V luči tega s strani različnih predlagateljev prejemamo predloge učnih načrtov, ki včasih presegajo meje
posamezne članice Univerze v Ljubljani. Bodisi je njihov izvor izven Univerze v Ljubljani, znanje in
pridobljene kompetence pa bi bile koristne tudi za naše študente, bodisi povezujejo več članic UL ali celo
celotno Univerzo v Ljubljani.
V takšnih primerih bi želeli našim študentom omogočiti dostop tudi do tovrstnih obštudijskih programov.
V nabor tistih, ki potrdijo predlog učnega načrta (poleg senata članice UL), zato dodajamo, da je lahko
predlog učnega načrta potrjen tudi s sklepom rektorja.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme spremembo Pravilnika o obštudijski dejavnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Pravilnik o sistemu kakovosti UL (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica
komisije)
Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič je povedala, da predlog v prilogi nadomešča Pravila sistema kakovosti
Univerze v Ljubljani, ki so bila sprejeta leta 2015 in dopolnjena leta 2017. Spremembe so v smeri večje
jasnosti delovanja sistema kakovosti UL ter bolj primernega nomotehničnega zapisa pravil. Obstoječa
pravila so precej splošna in abstraktna, predlog v veliki meri ohranja njihovo osnovno strukturo in
vsebino, a bolje določa, kako sistem kakovosti deluje. Komisija za kakovost UL je na seji 17. 9. 2020
obravnavala predlog sprememb Pravil sistema kakovosti Univerze v Ljubljani. Podali so nekaj manjših
dopolnil in predlog pravilnika soglasno potrdili.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je predlagala, da se beseda »pokazatelji« popravi v »kazalniki«. Glede letnih
evalvacij je povedala, da to zelo obremenjuje službe in katedre in jo zanima, zakaj so se odločili za letno
evalvacijo. Bolje bi bilo, če bi bilo daljše časovno obdobje.

Predsednica komisije je povedala, da ne gre za pomoto pri »kazalnikih« in »pokazateljih«. Pokazatelje so
razumeli širše od kazalnikov, zato so uporabili ta izraz. Kar se tiče letnih evalvacij pa je Senat UL že sprejel
sklep glede rednih letnih evalvacij. V pravilniku je to sedaj samo eksplicitno napisano. Razlog tiči tudi v
merilih Nakvis.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je povedala, da je beseda pokazatelj zgolj srbohrvatizem in z uporabo teh
dveh izrazov ni dosežene želene distinkcije.
Prof. dr. Tomaž Deželan je povedal, da merila Nakvis to zahtevajo. Sistem evalviranja je bil v zadnjih
štirih letih močno optimiran, hkrati pa se stremi k še večji optimizaciji procesov.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je povedala, da podpira mnenje prof. dr. Monike Kalin Golob. Razprava
na kolegiju dekanov je šla v tej smeri, da bi se evalvacija za posamezne študijske programe izvajala na
vsake tri leta. V letnih poročilih pa bi poročali o tistih evalvacijah, ki jih v tistem letu naredimo.
Prof. dr. Tomaž Deželan je povedal, da izvajanje evalvacij na tri leta ni izvedljivo. Samoevalvacija je osnova
za spreminjanje študijskih programov in ni sama sebi namen. Če bi delali to na daljša časovna obdobja, bi
lahko študijske programe spreminjali le na vsake tri leta. Hkrati pa vemo, da se študijski programi
spreminjalo praktično vsako leto.
Rektor je predlagal, da se pusti besedilo pravilnika takšno, kot je predlagano, hkrati pa bi sprejeli še sklep,
da se mora natančno oceniti smernice glede letnih evalvacij.
Prof. dr. Janez Vogrinc je obvestil, da so na UL PEF prejeli z Računskega sodišča RS zahtevo po ogromno
podatkih (predrevizijski postopek) in če je pravilno razumel, naj bi se na osnovi analize fakultete odločili,
kako bodo v naprej vodili postopek. Želijo videti kadrovske načrte, letna poročila in letne evalvacije.
Prejeli so zahtevo, da dopolnijo podatke z vsemi zadevami v zvezi z letom 2019. Z Računskega sodišča
RS so se sklicevali na merila Nakvis, in sicer tudi na letna evalviranja. Nobeno poročilo za več let skupaj
jih niso zanimala.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je povedala, da so vsako leto na vseh fakultetah in ob pripravah
predmetnikov, učnih načrtov pedagogi sedeli skupaj. Proti je samo pretirani birokratizaciji postopkov in
formaliziranju zadev.
Prof. dr. Metka Tekavčič podpira vodenje razprave glede preverjanja kakovosti na UL in splošnem
visokošolskem prostoru v RS. Na UL EF imajo močno službo za kakovost tudi za voljo štirih
mednarodnih programov. Podpira, da se pravilnik sprejme, hkrati pa soglaša s prof. dr. Moniko Kalin
Golob, da ti obrazci ter formalizmi vsem vzamejo voljo za delo.
Rektor je povedal, da je v pravilniku združena praksa, ki jo že izvajamo.
Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič je povedala, da gre vsebinsko za enake poudarke, kot v prejšnjem
dokumentu in o tem dokumentu so že razpravljali člani Komisije za kakovost UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme Pravilnik o sistemu kakovosti UL.
Sklep je bil sprejet (27 za, 1 vzdržan, 2 proti)

Rektor se je zavezal, da bo na naslednjem kolegiju dekanov imenoval ad hoc delovno skupino dekanov,
ki bo pregledala prakso in učinkovitost evalvacij ter pripravila morebitna dodatna izhodišča za spremembe
oz. za izvajanje evalvacij.

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 komisije, ki je bilo, kot
gradivo posredovano na sejo senata.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL s 17. redne seje KDŠ dne
8. 9. 2020 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Obrazložitev:
Sklepi so bili sprejeti soglasno, razen sklepov 8.1 in 8.2, ko je od prisotnih 13 članov 8 članov KDŠ
glasovalo ZA, 4 so bili PROTI, 1 je bil VZDRŽAN.
Sklep Senata UL, sprejet na 4. seji, dne 23. 1. 2018:
»Senat UL določa, da morajo delovna telesa Senata UL vse sklepe, ki so jih sprejeli na podlagi pooblastila Senata UL in
niso bili sprejeti soglasno, dati Senatu UL v vsebinsko presojo. Dokončno odločitev sprejme v takih primerih senat UL.«.
Članica KDŠ je v razpravi izpostavila preimenovanje predmeta Numerične metode v Programiranje in numerične
metode. Sporna se zdi habilitacija nosilca predmeta (področje mehanike) in neupoštevanje matičnosti
vsebine preimenovanega predmeta. Dekan UL FS je pojasnil, da predmet ostaja isti in da je bilo
spremenjeno zgolj ime. Izpostavil je, da se pri predmetu uporablja programski jezik Python (od tod ime
predmeta) in da je učenje tega programskega jezika relativno osnovna zadeva, kar zadeva programiranje.
Izpostavil je tudi, da je nosilec predmeta, ki je sicer habilitiran na področju mehanike, na temo programa
Python v reviji Nature objavil znanstveni članek, zato je s svojimi referencami več kot usposobljen za
nosilca.
Člani KDŠ so v nadaljevanju razpravljali tudi o obveščanju in pridobivanju soglasij članic UL o ukinitvi
predmeta, katerega nosilec prihaja iz druge članice. UL FS je bila namreč (skladno s sklepom Senata UL
št. 3.4 z dne 27. 3. 2018 - pooblastilo senatom članic za potrjevanje neobveznih sestavin učnih načrtov) v
poročilu o formalni ustreznosti predloga sprememb pozvana, naj priloži soglasja o ukinitvi predmetov
članic, iz katerih prihajajo nosilci ukinjenih predmetov. Predstavnik UL FS je na seji povedal, da je članice
o ukinjanju predmetov UL FS že pred časom obvestila, ni pa pridobila njihovega soglasja, kar se mu ne
zdi sporno, saj je prepričan, da je fakulteta avtonomna v upravljanju lastnih študijskih programov. Nekateri
člani KDŠ niso bili tega mnenja in so glasovali proti potrditvi predlaganih sprememb obeh
prvostopenjskih študijskih programov UL FS oz. so se vzdržali glasovanja.
Pojasnilo strokovne službe UL: Sklep Senata UL št. 3.4 z dne 27. 3. 2018 - pooblastilo senatom članic za
potrjevanje neobveznih sestavin učnih načrtov se glasi:
»Senat UL pooblašča Senate članic za potrjevanje sprememb sestavin učnih načrtov v vseh akreditiranih
študijskih programih. Članice so pooblaščene za potrjevanje sprememb vseh sestavin učnih načrtov razen
naslednjih:
- študijski program in stopnja,
- univerzitetna koda predmeta,
- ime predmeta/učne enote,
- vrsta predmeta/učne enote,

- letnik in smer (če ta obstaja),
- število kreditnih točk pri predmetu/učni enoti.
Kadar članica v akreditiranem študijskem programu prve ali druge stopnje ter v študijskem programu za
izpopolnjevanje zamenja dosedanjega nosilca predmeta/učne enote, ki je z druge članice, je potrebno
pridobiti soglasje članice, s katere dosedanji nosilec predmeta/učne enote prihaja. V primeru, da je nosilec
predmeta sodelavec z druge članice, je pri spremembi neobveznih vsebin pri tem predmetu potrebno
pridobiti soglasje članice, s katere je nosilec predmeta.«
Sklep se nanaša na potrjevanje sprememb neobveznih sestavin učnih načrtov, med katere ukinitev izbirnih
predmetov ne sodi (gre za spremembo obvezne sestavine predmetnika). UL FS je strokovni službi poslala
kopije obvestil članicam o ukinitvi izbirnih predmetov s pojasnilom, da so bile članice o tem pravočasno
obveščene.
Prof. dr. Mitjan Kalin je povedal, da so naključno pregledali imena predmetov z različnih članic in so
opazili, da je pri najmanj petih predmetih v naslovu predmeta beseda »programiranje«.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 9.1.:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Strojništvo – razvojno
raziskovalni program Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo, ki se nanaša na spremembo predmetnika
(sprememba imena predmetov, sprememba števila kreditnih točk skupaj s spremembo ur skupne študijske
obveznosti, uvedba in ukinitev obveznih in izbirnih predmetov, sprememba letnikov izvajanja predmetov,
sprememba deleža izbirnosti v predmetniku in sprememba vrste predmetov).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil sprejet. (28 za, 2 vzdržana)
SKLEP št. 9.2.:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Strojništvo – projektno aplikativni program Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo, ki se nanaša na
spremembo členitve študijskega programa (ukinitev in uvedba smeri), spremembo predmetno –
specifičnih kompetenc študijskega programa in na spremembo predmetnika (ukinitev usmeritev,
sprememba imena predmetov, sprememba števila kreditnih točk skupaj s spremembo ur skupne študijske
obveznosti, uvedba in ukinitev obveznih in izbirnih predmetov, sprememba letnikov izvajanja predmetov,
sprememba deleža izbirnosti v predmetniku in sprememba vrste predmetov).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil soglasno sprejet. (29 za, 1 vzdržan)
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 9.3.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Pravne
fakultete za akreditacijo enovitega magistrskega študijskega programa Pravo.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v obravnavo na NAKVIS.

Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 9.4.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Filozofske
fakultete za akreditacijo prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega programa
Portugalski jezik in književnost.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)

Prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, ki je bilo, kot gradivo
posredovano na sejo senata.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij z 19. seje z dne 10. 9. 2020 ter
sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 11) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Ad 12) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
Ad 13) Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev za naziv
Ad 14.) Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Ad 15.) Razno
Glede volitev študentov je prof. dr. Matjaž Mikoš vprašal, ali imamo mnenje glede volitev študentskih
svetov članic, in sicer, da bi bile volitve izvedene na članicah, ali pa na Kampusu. Rektor je odgovoril, da
predlagamo, da o tem odločijo študentski sveti članic. Rektor je študente senatorje prosil za mnenje.
Klemen Petek je predlagal, da je bolje, da študentje glasujejo na svojih članicah. O tem naj sicer odločajo
študentski sveti članic. Iz higienskega vidika pa je vsekakor bolje, da ne hodijo vsi študentje na eno mesto,
ampak se to izvede na članicah. Klemen Petek je povedal, da je sicer treba preveriti, ampak meni, da ne
gre za volitve v študentske svete članic, ampak volitve ŠOU v Ljubljani.
Tanja Kobal se je zahvalila vsem za organizacijo letošnjega posebnega pozdrava brucov in prisotne prosila,
da se odzovejo na elektronska sporočila, ki jih je poslal organizacijski odbor.
Prof. dr. Emil Erjavec se je zahvalil za sodelovanje in senatorjem zaželel plodno in tvorno sodelovanje še
naprej. Enako se je zahvalil tudi prof. dr. Robert Petkovšek, ker tudi on zaključuje svoj mandat dekana.
Rektor in prisotni senatorji so se obema zahvalili za sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 16.35 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL

