Številka: 031-3/2018
Datum: 28. 03. 2018
ZAPISNIK
6. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 27. 03. 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, izr. prof. Domen FRAS, ALUO, prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK,
UL AGRFT, prof. dr. Miha HUMAR, UL BF, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, 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. Elen
TWRDY, UL FPP, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Nikolaj ZIMIC, UL FRI,
študenti: Klemen DUCMAN, UL FMF, Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, UL PEF, Laura KOUDELA, UL
FDV, Eva LIPNIK, UL NTF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF in Rok
SMREKAR, UL EF - (31 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, izr. prof. Marko VATOVEC, UL
AG, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ.
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. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Smiljana Komar, nam. pred.
KDrŠ, prof. Miran Zupanič, pred. Stat. kom., izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, pred. Kom. za kakovost,
Prof. Maruša Zorec, nam. pred. KPPPUD; prof. dr. Tanja Mihalič, UL EF, prof. Matjaž Drevenšek, UL
AG, prof. dr. Mojca Doupona Topič, UL FŠ – nadomeščajo senatorje; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl.
tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh,– rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Aljaž Gaber, UL FKKT; Saša Fidler Duronjič, Enrika Černivec, Sergeja Mitič, mag.
Staška Mrak Jamnik, Vanja Perovšek, Petra Pongrac, mag. Aleš Košir, izr. prof. dr. Tomaž Deželan - vsi
rektorat UL.
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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.

Določitev dnevnega reda 6. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 5. seje z dne 27. 2. 2018
Poročilo rektorja:
- 3. prijavni rok (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
- Pooblastila Senata UL komisijam Senata UL in senatom članic (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica
komisije in prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Osnutek besedila spremembe 74. člena Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran
Zupanič, predsednik statutarne komisije)
Poročilo komisije za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije)
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
prorektorica)
Sprememba 8. člena Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela
izven UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju UL (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
prorektorica)
Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan,
predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, namestnica predsednika komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalec: prof. dr. Peter Grilc)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestne članice Komisije za dodiplomski študij
Razno

Rektor je predlagal, da se točka 8. prestavi na naslednjo sejo.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red s pripombami iz razprave 6. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 5. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor in prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
Poročilo rektorja
3. prijavni rok
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Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, je povedala, da je ministrstvo dalo univerzam možnost,
da se same odločijo, ali bodo razpisale tretji prijavni rok, ali ne. UL lani ni razpisala tretjega prijavnega
roka, zato je predlagala, da nadaljujemo s to prakso.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL sprejme odločitev, da članice UL v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, 26. in 27.
septembra 2018, ne razpišejo vpisnih mest, če po zaključku drugega prijavnega roka ostanejo še prosta
vpisna mesta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pooblastila Senata UL komisijam Senata UL in senatom članic
Rektor je povedal, da je senat UL že na prvih treh sejah razpravljal o pooblastilih delovnim telesom senata
UL. Večkrat se je zgodilo, da komisija pri kakšni zadevi ni bila soglasna, zato so tudi sami večkrat izrazili
željo, da zadevo predstavijo na senatu UL. V skladu z navedenim je bil tudi na 4. seji senata UL sprejet
sklep, da morajo delovna telesa Senata UL sklepe, ki jih sprejmejo na podlagi pooblastila Senata UL in ki
niso bili soglasno sprejeti, dati v vsebinsko presojo senatu UL. Želja je, da komisije opravijo večino nalog
po pooblastilu Senata UL oz. da se senatorje obvesti zgolj o tistih zadevah, o katerih člani komisije niso
bili soglasni. Rektor je povedal, da je prepričan, da je več kot 90 % takšnih primerov, kjer lahko komisije
izredno učinkovito delujejo in opravijo podeljene naloge, tistih nekaj primerov, ko bo prišlo do nesoglasij,
se prenese na senat UL.
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, je povedala, da smo se na januarski seji zavezali, da bomo
pripravili poenotena pooblastila za 1., 2. in 3. stopnjo, zato smo pripravili predlog pooblastil, ki jih
posredujemo v sprejem senatu UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 3.2.:
Senat UL pooblašča komisije Senata UL za dodiplomski, magistrski in doktorski študij za potrjevanje
sprememb obveznih sestavin akreditiranih študijskih programov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu
in Statutom UL.
Komisije o svojih odločitvah obveščajo Senat UL.
Predlagani sklep zamenja sklep Senata UL št. 4.5 z dne 22. 11. 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 3.3.
Senat UL pooblašča Komisijo Senata UL za doktorski študij, da potrdi teme doktorskih disertacij.
Komisija o potrditvah tem doktorskih disertacij poroča Senatu UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Predsednike komisij bodo skrbniki komisij obvestili o sprejetih sklepih.
SKLEP št. 3.4.
Senat UL pooblasti 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 nosilca predmeta/učne enote, ki je z druge članice, je potrebno pridobiti soglasje
članice, s katere dosedanji nosilec predmeta/učne enote prihaja.
Predlagani sklep zamenja sklep Senata UL št. 3.2 z dne 17. 12. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2017 (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič,
predsednica komisije za kakovost in prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije, je predstavila letno poročilo. Povedala je, da je
pri pripravi sodelovala celotna univerze, vodstva, študenti, rektorat, strokovne službe, Komisija za
kakovost UL.
Poudarila je nekaj ključnih premikov, doseženih v letu 2017:
1. Izobraževalna dejavnost
- priprava in podaljšanje akreditacije študijskih programov
- vzpostavitev baze študijskih programov
- akreditacija novih študijskih programov, ki zagotavljajo interdisciplinarnost in mednarodnost
- združevanje študijskih programov
- promocija študijskih programov in pridobivanje študentov
- izvajanje študijskih programov
 izvajanje pravočasnih in pravilnih prijavno-vpisnih postopkov
 posodabljanje učnega okolja
 zagotovitev učinkovitosti študija in izboljšanje kakovosti študijskega procesa
- samoevalvacija študijskih programov
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-

sprejem pravilnika o doktorskem študiju
internacionalizacija
 okrepitev dela s tujimi študenti in priprava domačih študentov na izmenjavo
 povečanje števila tujih gostujočih učiteljev
 povečanje števila predmetov in študijskih programov tudi v tujem jeziku ter priprava
jezikovne strategije
 uvedba Leta +

2. Raziskovalna dejavnost
- pridobivanje raziskovalnih projektov in programov
 povečanje števila raziskovalnih projektov s poudarkom na interdisciplinarnih projektih
Še posebej smo bili uspešni pri pridobivanju najprestižnejših ERC (European Research Council)
projektov, in sicer smo pridobili ERC Advanced Grant projekt EIRENE nosilke prof. dr. Marte
Verginella (UL FF) in ERC Consolidated Grant projekt CABUM nosilca prof. dr. Matevža Dularja (UL
FS).
Razvojni sklad Univerze v Ljubljani nadaljuje s finančnimi spodbudami najodličnejših raziskovalcem, ki
pridobivajo nove evropske raziskovalne projekte. V letu 2017 je podelila štiri spodbude za raziskovalce
do 15 let po doktoratu, ki so uspeli pridobiti nov projekt programa Obzorje 2020, dve spodbudi za
pridobitev projektov MSCA IF in ERC ter dve spodbudi za sodelovanje v interdisciplinarnem projektu,
v katerem sodeluje več članic (spodbudo za sodelovanje sta prejeli članici UL FS in UL EF za projekt
OBELICS ter članici UL FE in UL FRI za projekt CROSSBOW). Ugotavljamo, da se finančna podpora
raziskovalnim projektom, ki jo lahko pridobijo raziskovalci iz Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani in
intenzivnejše delo z raziskovalci v obliki delavnic in drugih informativnih oblik, odraža na porastu
pridobljenih projektov.
- izvajanje raziskovalne dejavnosti
 zagotavljanje kakovosti izvajanja raziskovalne dejavnosti
 ohranjanje obsega pridobljenih projektov
Univerza v Ljubljani se prijavlja na razpise Agencije za raziskovalno dejavnost RS, evropskih komunitarnih
programov (OBZORJE 2020 (RIA, ERC, MSCA), IMI, Health programme, ERASMUS+, JUSTICE,
LIFE+, CULTURE, IMI, …), Programov evropskega teritorialnega sodelovanja (DANUBE,
INTERREG, Čezmejna sodelovanja...) in drugih mednarodnih programov (ESA, NIH, NATO,…).
 promocija objavljanja raziskovalnih rezultatov na ustreznih evropskih in mednarodnih
portalih.
3. Umetniška dejavnost
- krepitev umetniške dejavnosti
 popularizacija umetniških dosežkov in umetniških nastopov v okolju
 razvoj tretjestopenjskega študijskega programa umetnosti
4. Prenos in uporaba znanja
- pridobivanje razvojnih in svetovalnih aplikativnih projektov
 krepitev prenosa znanja
- izvajanje razvojnih in svetovalnih aplikativnih projektov
- izvajanje vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja
- upravljanje z intelektualno lastnino
- sodelovanje s širšim družbenim okoljem
- Alumni UL
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5. Ustvarjalne razmere za delo in študij
- knjižnični sistem, univerzitetna založba in trgovina
- karirerni in osebnostni razvoj študentov
6. Upravljanje in razvoj sistema kakovosti
- Krepitev celovite zanke kakovosti in sistema kakovosti
 Na področju upravljanja in razvoja sistema kakovosti je bila v letu 2017 opravljena vrsta
aktivnosti, ki so bile usmerjene v krepitev mehanizmov kakovosti, ki tvorijo celosten
sistem kakovosti na Univerzi v Ljubljani.
7.
-

-

Poslovanje
zagotavljanje usklajenosti pravnih aktov z novim Statutom UL
krepitev mednarodnega sodelovanja UL (npr. GUILD, CELSA)
povečanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
izboljšanje finančnega sistema
urejanje dokumentarnega in arhivsko muzejskega gradiva
kadrovski razvoj in kadrovski načrt
 izboljšanje sistema upravljanja s kadri
 večje vključevanje tujcev v raziskovalno in pedagoško delo
 zagotavljanje usposabljanj za vse zaposlene na UL
 zagotavljanje stabilnosti zaposlovanja
 krepitev odgovornosti zaposlenih za zagotavljanje integritete
 izboljšanje habilitacijskih postopkov
informacijski sistem
komuniciranje z javnostmi
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
notranji nadzor

Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, se je zahvalila predsednici komisije za poročilo. Dodala je
še, da je Ustanova Lenarčič Milana podelila štipendije in da cilja pri mednarodnih izmenjavah ne dosegamo
– trend se je ustalil oz. pada.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, je predstavila računovodsko poročilo. Povedala je, da je
bilo leto 2017 uspešnejše kot leto 2016, saj so bili prihodki za 30 milijonov evrov večji. Povečali so se
prihodki vseh virov. Na drugi strani pa so se povečale tudi plače, kar je predstavljalo za 5 % več stroškov.
Člani Senata UL so podali nekaj predlogov popravkov, in sicer:
- str. 7 - 1. poglavje: doda se besedilo:
Podaljšana je bila akreditacija skupnih mednarodnih programov 2. stopnje EMA in Code, v kateri kot
partner sodeluje Fakulteta za družbene vede.
Akreditiranih je bilo 11 programov prve stopnje in 12 programov druge stopnje Fakultete za družbene
vede.
-

str. 27 - 4. poglavje – pri samoevalvaciji se doda predlog ukrepa:
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Vzpodbujanje zaposlenih na članicah za prenos znanja preko sodelovanja z mediji v obliki strokovnega
komentiranja in pojasnjevanja aktualnih družbenih problemov, dogodkov ter predstavljanja rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela širši laični javnosti.
-

str. 37 – se pri tujih akreditacijah za UL FU zapiše, da ima tujo akreditacijo EAPAA za 3 študijske
programe

str. 39 – treba je bolj eksplicitno napisati, da na članicah primanjkuje osnovnih sredstev oz.
sredstev za osnovno dejavnost. Popravljeno besedilo se glasi:
Skupne ugotovitve dekanov so bile:
- Univerza v Ljubljani je v deležu proračunskih sredstev za študijsko dejavnost padala, glede na
druge visokošolske zavode, predvsem zaradi ustanavljanja novih zavodov, čemur niso sledila
proračunska sredstva.
- Zaradi kasnejšega prehoda na bolonjske programe smo na univerzi začeli izvajati peti letnik novih
programov istočasno s pojavom javnofinančne krize. Zato univerza ni nikoli prejela dodatnih
sredstev v polnem obsegu.
- Stanje na posameznih članicah, ki so se hkrati soočale z upadom izrednega študija, upadom tržne
dejavnosti, se je od leta 2012 izredno poslabšalo. Sanacijski ukrepi so na marsikateri članici ogrozili
zagotavljanje visoke kakovosti študija.
- Poseben problem predstavlja zastarela oprema in vzdrževanje nepremičnin, saj že nekaj let ne
prejemamo proračunskih sredstev za te namene.
- Novela Zakona o visokem šolstvu sicer predvideva ciljno vrednost sredstev za študijsko dejavnost
v višini 1% BDP, vendar ugotavljamo, da se dejansko od te ciljne vrednosti oddaljujemo.
-

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat sprejme Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Univerze v Ljubljani 2017, z dopolnitvami oz.
pripombami iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Osnutek besedila spremembe 74. člena Statuta UL (rektor in prof. Miran Zupanič
predsednik Statutarne komisije UL)
Prof. Miran Zupanič, predsednik komisije, je predstavil spremembo 74. člena Statuta UL in povedal, da
je UL AGRFT na Statutarno komisijo UL naslovila dopis in predlagala, da se 10. alineja 74. člena Statuta
UL popravi. Predlog spremembe, ki so ga pripravile strokovne službe rektorata UL, je Statutarna komisija
UL obravnavala in potrdila na svoji 3. seji, dne 13. 3. 2018.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:1
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 74. 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 13. 3. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določilom 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 18. 4. 2018.
1

Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 6.) Poročilo Komisije za raziskovalno in razvojno delo (prof. dr. Gregor Majdič, pred. Kom.
za raziskovalno in razvojno delo)
Prof. dr. Gregor Majdič, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije.
Povedal je, da je delovna skupina za pregled in izbor novih raziskovalnih programov v sestavi: prof. dr.
Gregor Majdič, doc. dr. Tomaž Curk, doc. dr. Tadej Debevec, prof. dr. Rok Kostanjšek in prof. dr.
Damjana Rozman, prejela 12 predlogov za prijave novih raziskovalnih programov. Komisija je upoštevala
11 pravočasno prispelih predlogov za prijave.
Komisija je v izboru poleg ARRS kriterijev upoštevala:
 kvantitativne vstopne pogoje za vodjo programske skupine. Ocene nosilca (SICRIS, A1/2, A', A''
in čisti citati za obdobje zadnjih petih let).
 da gre za področje vrhunskih raziskav, kar je izkazano z objavami prijavitelja v zadnjih petih letih.
 da je področje pomembno za uresničevanje strateških usmeritev UL.
 dobro ocenjene prijave, ki niso uspele na prejšnjih razpisih za financiranje raziskovalnih
programov.
Glede na zahtevo ARRS, da lahko Univerza v Ljubljani prijavi samo pet novih programov, je komisija
izbrala 5 vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje.
Predsednik komisije je povedal, da se je UL FKKT pritožila zoper sklep Komisije za raziskovalno in
razvojno dejavnost UL, v skladu s katerim predlog za prijavo novega raziskovalnega programa UL FKKT
ni bil sprejet.
Po krajši razpravi je dal rektor na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje, ki ga je 16.
2. 2018 objavljala ARRS, v okviru Univerze Ljubljani kandidirajo naslednji programi:
1. Ekonomska fakulteta: Digitalizacija kot gonilo trajnostnega razvoja posameznika, organizacije
in družbe, vodja: izr. prof. dr. Aleš Popovič.
2. Fakulteta za elektrotehniko: Napredne metode vnosa molekul ter novi pristopi v
nanotehnologiji, biomedicini in biotehnologiji, vodja: doc. dr. Mojca Pavlin.
3. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Opazovanje Zemlje, vodja: prof. dr. Krištof Oštir.
4. Filozofska fakulteta: Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik, vodja: dr. Simon Krek.
5. Fakulteta za matematiko in fiziko: Matematična fizika, vodja: prof. dr. Tomaž Prosen
Sklep je bil sprejet (1 VZDRŽAN).

Ad 7.) Sprejem Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL (prof. dr. Branka Kalenić
Ramšak, prorektorica)
Prorektorica prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je povedala, da je bil pravilnik že lani pripravljen in usklajen
s ŠS UL. Ker se je vmes zamenjalo vodstvo ŠS UL in člani v Statutarni komisiji UL, so pravilnik dali
ponovno v obravnavo novemu ŠS UL ter zatem še na sejo Statutarne komisije UL (v katero je bil
predhodno imenovan tudi predstavnik študentov).
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
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Senat UL sprejme Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Sprememba 8. člena Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za
opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Točka je bila prestavljena na naslednjo sejo Senata UL, zaradi mnenja SVIZ, ki je prispelo tik pred sejo
senata UL.

Ad 9.) Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani (prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, prorektorica)
Prorektorica prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je na kratko predstavila Pravilnik o izdaji diplom in drugih
javnih listin UL.
Povedala je, da je sprememba predvsem v tem, da ni mogoče zahtevati transkripta diplome v angleškem
jeziku, ker je v preteklosti prihajalo do težav, saj ga diplomanti niso mogli legalizirati.
Med člani senata je prišlo do vprašanj, ali je Priloga k diplomi še vedno v angleškem jeziku. Prorektorica
je odgovorila, da Priloga k diplomi ostaja enaka (v dveh jezikih) in da to področje ureja pravilnik
ministrstva.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz
priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. Maruša
Zorec, namestnica predsednice Komisije PPPUD)
Ad 11.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, namestnica
predsednika)
Ad 12.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Ad 13.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Peter Grilc)
Ad 14.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 14.:
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Senat UL sprejme predlog Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete in za obdobje od 31. 3. 2018 do 1. 7.
2018 začasno imenuje izr. prof. dr. Vesno Štemberger kot nadomestno članico Komisije za
dodiplomski študij. Prof. dr. Vesna Štemberger bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano
članico komisije, prof. dr. Karmen Pižorn, z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 15.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.50 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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