Številka: 031-2/2018
Datum: 28. 02. 2018
ZAPISNIK
5. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 27. 02. 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, izr. 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, 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. Nikolaj ZIMIC, UL
FRI, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, UL PEF, Eva LIPNIK, UL
NTF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, Klemen Petek, UL MF in Rok SMREKAR,
UL EF - (30 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Mitjan KALIN, FS, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK RAMOVŠ,
ALUO, Klemen DUCMAN, FMF in Laura KOUDELA, FDV.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole UL; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr.
Borut Božič, pred. UO UL, prof. dr. Marko Petrič, 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.; Boris A. Novak; izr. prof. Domen Fras, ALUO in izr. prof. dr. Matija Jezeršek, FS –
nadomeščata senatorja; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh,–
rektorat UL; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ rektorat.
Prisotni so bili tudi: Barbara Baraga, Maja Dizdarević, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik,
Katarina Ivec, Urša Lavrič - vsi rektorat UL.
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Pred začetkom seje Senata UL je zbrane pozdravil Boris A. Novak, ki je letošnji prejemnik Prešernove
nagrade za življenjsko delo. Rektor je povedal, da je v utemeljitvi nagrade izpostavljen njegov ep v treh
delih Vrata nepovrata, »v katerem je uporabil vse svoje veščine in zaposlil ves register pesniških
postopkov«. Boris A. Novak literarno in kulturno krajino pomembno oblikuje že 40 let. V svojem govoru
se je Boris A. Novak zahvalil tudi Univerzi v Ljubljani, ki mu je omogočila intenzivno raziskovanje
literarne zgodovine in verzologije, teorije, prevodoslovja. Rektor mu je na koncu govora čestital za prejeto
nagrado in mu zaželel uspešno ustvarjanje še naprej.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 4. 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 5. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 4. seje z dne 23. 1. 2018
Poročilo rektorja:
- Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku visokošolskega
izobraževanja na UL za leto 2017 (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica).
Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani - načrt ukrepov in aktivnosti (prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, prorektorica)
Strategija razvoja Klubov alumnov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović,
prorektorica)
Osnutek besedila spremembe 94. člena Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)
Spremembe Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani – uskladitev s Statutom UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Sprememba Pravilnika o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici UL – uskladitev z zakonodajo (prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, prorektorica)
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. Marko Petrič, dosedanji
predsednik komisije)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: prof. dr. Monika Kalin Golob)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje dodatnih članov Habilitacijske komisije UL
- Imenovanje nadomestnih članov Komisije za magistrski študij UL
- Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL
Razno

Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red 5. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 2.) Potrditev zapisnika 4. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor in prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
Rektor je poročal o noveli ZViS in predlogu novega ZRRD. ZRRD je bil predstavljen v Državnem svetu
RS, bil je tudi že v medresorskem usklajevanju, sedaj pa je pripravljen za obravnavo v Državnem zboru
RS. Nekaj težav je bilo pri členih, ki zagotavljajo nadaljnjo rast sredstev za znanstveno raziskovalno
dejavnost. Prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc je dodal, da se Ministrstvo za finance ni strinjalo s tem, da bi
v zakonu pisalo, da se znanost financira z 1 % BDP. Za njih je bilo tudi nesprejemljivo to, da bi univerze
dobile ustanoviteljske obveznosti.
Glede novele ZViS je povedal, da bo v prihodnje predstavljena v Državnem svetu RS, potem pa gre v
medresorsko usklajevanje in v obravnavo v Državni zbor RS. Rektor je poudaril, da je bilo vložene veliko
energije v usklajevanje obeh zakonov.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
SEZNANITEV:
Prisotni so se seznanili tudi s Poročili o postopku priznavanja tujega srednješolskega in postopku
visokošolskega izobraževanja na UL za leto 2017.

Ad 4.) Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
prorektorica)
Rektor je zbranim povedal, da je strokovna služba pripravila dokumentacijo (načrt ukrepov in aktivnosti)
glede podaljšanja akreditacije. Gradivo je bilo priloženo za sejo. Prisotni na gradivo niso imeli nobenih
pripomb in dodatnih vprašanj.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme načrt ukrepov in aktivnosti za podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Strategija razvoja Klubov alumnov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović,
prorektorica)
Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrović je predstavila strategijo razvoja Kluba alumnov UL. Projekt je bil
začet pod prejšnjim vodstvom univerze. Poudarila je, da sedem članic nima nobene oblike klubov
alumnov, medtem ko imajo nekatere druge članice več takšnih klubov. Na UL želimo, da so diplomanti
univerzi pripadni celotno poklicno delovanje. Platforma za klube alumnov se že uvaja. Prorektorica je
povabila prisotne, da se tudi sami včlanijo v klube alumnov, in sicer kot diplomanti Univerze v Ljubljani.
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme strategijo razvoja Klubov alumnov Univerze v Ljubljani in podpre njeno

izvajanje.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 6.) Osnutek besedila spremembe 94. člena Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof.
Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)
Predsednik Statutarne komisije, prof. Miran Zupanič, je povedal, da je dne 17. 11. 2017 začel veljati Zakon
za urejanje položaja študentov (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUPŠ), ki spreminja 69.a člen
ZViS, in sicer:

»Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in
naglušni študenti, študenti z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti,
študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Študenti s posebnim statusom po tem zakonu so študenti vrhunski športniki, študenti priznani umetniki ter drugi
študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj. Študenti s posebnim statusom so tudi študenti, ki
v času študija postanejo starši.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom so upravičeni do:
- ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
- prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo
in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in
ugodnosti študentov iz prvega odstavka 69. člena tega zakona.
Postopke in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko
šolstvo.«.

Trenutna določba 94. člena Statuta UL (poglavje Študenti s posebnim statusom) je od sprejema
navedenega zakona naprej pomanjkljiva, saj pri pridobitvi posebnega statusa ne upošteva dveh dodatnih
skupin, študentov s posebnim statusom, opredeljenih v zgoraj navedenem zakonu: drugi študenti, ki se
udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj in študenti, ki v času študija postanejo starši.
Predlagana sprememba člena Statuta UL v takšnem besedilu ni več podvržena spremembam v primeru,
kadar bi zakon na novo opredeljeval in našteval različne skupine študentov s posebnim statusom. Ostale
določbe Statuta UL, ki omogočajo, da se na podlagi istih razlogov (starševstvo, tekmovanja…) uveljavljajo
posamezne pravice do ponavljanja letnika ali podaljšanja statusa, se s takšnim (novim) besedilom 94. člena
ne spreminjajo, niti takšna določba ne vpliva na njihovo razumevanje ali izvajanje.
Glede na to, da sprememba ne terja posebne uveljavitve, lahko začne veljati takoj po sprejemu in objavi
v Ur. l. RS.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 94. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017,
s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v
Ljubljani z dne 22. 1. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 14. 3. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Sprememba Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)
Predsednik Statutarne komisije, prof. Miran Zupanič je povedal, da gre pri tej točki za spremembe Statuta
UL, in dodal, da članice na predlog besedila spremembe niso imele nobenih pripomb. Rok za
posredovanje amandmajev se je iztekel 22. 2. 2018. Predlog je nato obravnavala Statutarna komisija na
korespondenčni seji 19. 2. 2018 in zadevo posredovala v sprejem Upravnemu odboru UL in Senatu UL.
Upravni odbor je predlagane spremembe potrdil na svoji korespondenčni seji dne 21. 2. 2018. Senat UL
mora v skladu s Statutom UL spremembe sprejeti v enakem besedilu.
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Rektor je dal na glasovanje naslednja dva sklepa.
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL glasuje o celotni spremembi Statuta UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL sprejme spremembe Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z dne 19. 2. 2018,
ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet*.
*Sprememba statuta je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov
senata univerze in večina članov upravnega odbora univerze (3. odstavek 192. člena Statuta UL).

Ad 8.) Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc)
Po sprejemu novega Statuta UL sta strokovna služba in Habilitacijska komisija UL oblikovali predlog
sprememb Meril, ki je zajemal spremembe zaradi uskladitev s Statutom UL in nekatere druge vsebinske
spremembe. Predlog sprememb je bil poslan članicam, ki so se do njega opredelile.
Spremembe, posredovane v sprejem Senatu UL, vsebujejo le spremembe, ki so potrebne za uskladitev z
določili Statuta UL in nomotehnične popravke (ne pa tudi (drugih) vsebinskih sprememb). Upoštevana
so priporočila Statutarne komisije, ki je predlog obravnavala in se z njim strinja.
Predlog sprememb je pripravljen tudi v obliki razpredelnice v prilogi, v kateri so pojasnjene posamezne
spremembe in je bil priložen gradivu za sejo.
Prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc je dodal še nekaj poudarkov na posamezne dele Meril, in sicer:
- Kandidat lahko vloži vlogo za izvolitev v nižji naziv, vendar ne v okviru istega postopka (kot je to
mogoče v primeru VIŠJI  PONOVNI ISTI). Pri tem mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev
izpolniti pogoje za PONOVNO izvolitev v nižji naziv. Izpolnitev pogojev je vezana na »zadnje
izvolitveno obdobje«, enako kot to določa 76. člen Meril za ponovne izvolitve.
- DELA:
- Relevantna dela kandidata.
- Kandidat lahko relevantno delo uveljavlja pri različnih vlogah, če gre za izvolitev na drugem
habilitacijskem področju.
- Če vloži več vlog na istem habilitacijskem področju (npr. pon doc + pon ip / pon ip + prvič rp)
v vlogah ne more uveljavljati iste bibliografije.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.

SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Sprememba Pravilnika o priznanjih UL (rektor prof. dr. Igor Papič)
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Rektor je predstavil manjšo spremembo Pravilnika o priznanjih UL (po novem posredovanje predlogov
v e-obliki) in dal na glasovanje sklep.
SKLEP št. 9:
Senat UL sprejme spremembo Pravilnika o priznanjih UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici UL – uskladitev z zakonodajo (rektor
prof. dr. Igor Papič)
Rektor je predstavil spremembo Pravilnika o študentski izkaznici UL in poudaril, da gre pri tej spremembi
za uskladitev z ZViS, ki po novem določa, da imajo študentje status študenta do konca šolskega leta, ne
glede na to, če so prej zaključili svoj študij.
SKLEP št. 10.:
Senat UL sprejme predlog spremembe Pravilnika o študentski izkaznici, kot izhaja iz priloge.
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 Komisije za dodiplomski
študij, kot sledi iz gradiva, ki je bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 2. redne seje KDŠ dne 13.
2. 2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
SKLEP št. 11.:
Senat UL sprejme naslednji študijski koledar za študijsko leto 2018/2019:
Prvi semester:
Organizirano pedagoško delo
Zimsko izpitno obdobje

ponedeljek, 1. 10. 2018
ponedeljek, 21. 1. 2019

petek, 18. 1. 2019
petek, 15. 2. 2019

Drugi semester:
Organizirano pedagoško delo
Spomladansko izpitno obdobje
Jesensko izpitno obdobje

ponedeljek, 18. 2. 2019
ponedeljek, 3. 6. 2019
ponedeljek, 19. 8. 2019

petek, 31. 5. 2019
petek, 28. 6. 2019
petek, 13. 9. 2019

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 3. 12. 2018, do petka, 7. 12. 2018.
Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje prej oziroma ga
podaljša.
Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje
letnike izpeljati pravočasno.
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Članica lahko znotraj semestrov določi pouka proste dneve in dneve nadomeščanja tako, da zagotovi
nemoteno izvedbo študijskih programov v akreditiranem obsegu predvidene obremenitve študenta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
14.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Ad 15.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Monika Kalin Golob)
Ad 16.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Imenovanje dodatnih članov Habilitacijske komisije UL
SKLEP št. 16.1.:
Senat UL razširja sestavo Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani, in sicer tako, da k ostalim članom
komisije imenuje še tri člane, in sicer prof. dr. Ivana Čuka (UL FŠ), prof. dr. Jurija Jakliča (UL EF) in prof.
Alena Ožbolta (UL ALUO).
Habilitacijska komisija Univerze v Ljubljani bo imela naslednjo sestavo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

prof. dr. Aleš Vodopivec (UL FA)
prof. dr. Martina Ožbot Currie (UL FF)
prof. dr. Andrej Bauer (UL FMF)
prof. dr. Miha Boltežar (UL FS)
prof. dr. Bojan Bugarič (UL PF)
prof. dr. Marko Petrič (UL BF)
prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar (UL MF)
prof. dr. Maja Klun (UL FU)
prof. dr. Andrej Pengov (UL VF)
prof. dr. Aleš Obreza (UL FFA)
prof. dr. Igor Planinc (UL FGG)
prof. dr. Igor Saksida (UL PEF)
prof. dr. Ivan Čuk (UL FŠ)
prof. dr. Jurij Jaklič (UL EF)
prof. Alen Ožbolt (UL ALUO)
Tim Prezelj (UL BF), predstavnik študentov

Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je dodal, da se bo HK UL v novi sestavi sestala že v četrtek na seji HK UL. Na tej seji bo imenovan
tudi predsednik komisije.
Imenovanje nadomestnih članov Komisije za magistrski študij UL in Komisije za dodiplomski
študij UL

7

SKLEP št. 16.2.:
Senat UL sprejme predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo in za obdobje od 1. 3. 2018 do 30. 6.
2018 začasno imenuje doc. dr. Tino Jukić kot nadomestno članico Komisije za magistrski študij.
Doc. dr. Tina Jukić bo v navedenem terminu nadomeščala imenovanega člana komisije, izr. prof. dr.
Primoža Pevcina, z vsemi pravicami in dolžnostmi člana komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.3.:
Senat UL sprejme predlog Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete in za obdobje od 1. 4. 2018 do 30.
6. 2018 začasno imenuje viš. pred. Tino Starc kot nadomestno članico Komisije za magistrski študij.
Viš. pred. Tina Starc bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano članico komisije, doc. dr. Urško
Puh, z vsemi pravicami in dolžnostmi člana komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.4.:
Senat UL sprejme predlog Univerze v Ljubljani Pravne fakultete in za obdobje od 12.2.2018 do 15.5.2018
začasno imenuje prof. dr. Katjo Šugman Stubbs kot nadomestno članico Komisije za dodiplomski
študij. Prof. dr. Katja Šugman Stubbs bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano članico komisije,
izr. prof. dr. Katjo Filipčič, z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje predstavnikov študentov
SKLEP št. 16.5.:
Senat UL imenuje Nušo Rajh z UL FDV, za članico iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.6.:
Senat UL imenuje Aljona Kerca z UL PF, za namestnika iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo II
stopnje za študente UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.7.:
Senat UL imenuje Tino Giber z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za študente s posebnim
statusom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.8.:
Senat UL imenuje Roka Smrekarja z UL EF za člana iz vrst študentov v Komisijo za raziskovalno in
razvojno delo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.9.:
Senat UL imenuje Ano Fatur z UL PF, za namestnico iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe
študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 16.10.:
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Senat UL imenuje Patricijo Detiček z UL ZF za članico iz vrst študentov v Komisijo za kakovost.
usjana s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 17.) Razno
Prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc je pod točko razno predstavil Javni poziv za oddajo prijav za financiranje
raziskovalnih programov. V skladu z dodatnimi razpisnimi pogoji javnega poziva lahko Univerza v
Ljubljani odda do 5 prijav novih raziskovalnih programov. Vse članice, ki želijo prijaviti morebiten novi
raziskovalni program, je pozval, da svojo namero sporočijo na UL. Vsaka članica lahko odda največ eno
prijavo oz. največ dve v primeru, da izvaja raziskovalne aktivnosti na področju več ved.
V primeru najave več kot 5 novih raziskovalnih programov, bo UL izvedla usklajevanje in določila 5
raziskovalnih programov, ki se bodo lahko prijavili na javni poziv.
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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