Številka: 031-6/2018
Datum: 27. 06. 2018
ZAPISNIK
9. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 06. 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. 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, izr.
prof. mag. Lucija MOČNIK RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Bojan OREL, UL FRI, 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, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Klemen DUCMAN, Laura KOUDELA, UL FDV,
Eva LIPNIK, UL NTF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, UL FMF in Rok
SMREKAR, UL EF.- (31 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Miha HUMAR, UL BF, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL
PEF, študentka Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, UL PEF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL;
prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL, prof. dr. Jurij Jaklič, 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, izr. prof. dr. Vesna Štemberger, pred. KOD; prof. dr. Davorin Gazvoda, UL
BF, izr. prof. dr. Vesna Štemberger, UL PEF – nadomeščata senatorja; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl.
tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Anja Premk, Mojca Rupert, Tjaša
Podpečan - vsi rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 9. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

Določitev dnevnega reda 9. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 8. seje z dne 29. 5. 2018
Poročilo rektorja:
- Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2018/2019)
- Preklic sklepa št. 11, sprejetega na 30. seji Senata UL dne 27. 9. 2016
Osnutek besedila spremembe 128. člena Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran
Zupanič, predsednik komisije)
Ustanovitev Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilnik o postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen študija na UL (prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, prorektorica)
Obštudijska dejavnost na UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):
- Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL,
- Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Sprememba Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, prorektorica)
Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
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. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Kadrovske zadeve:
- zamenjava člana Komisije za razvoj informacijskega sistema na UL.
Razno

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 9. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 6, 13 in 14 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 8. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
I.

Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2018/2019)

KOLEDAR SEJ SENATA UL (ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019)
11. seja 23. 10. 2018 (šolske počitnice: 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018)
12. seja 27. 11. 2018
Slavnostna seja (izredna): 4. 12. 2018
13. seja 18. 12. 2018 (šolske počitnice: 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019)
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14. seja 29. 1. 2019
15. seja 19. 2. 2019 (šolske počitnice v osrednjeslovenski regiji: 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019)
16. seja 26. 3. 2019
17. seja 23. 4. 2019 (šolske počitnice: 27. 4. 2019 – 3. 5. 2019)
18. seja 28. 5. 2019
19. seja 18. 6. 2019
20. seja 17. 9. 2019
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL sprejme koledar sej Senata UL za študijsko leto 2018/2019, kot izhaja iz priloge tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Preklic sklepa št. 11, sprejetega na 30. seji Senata UL dne 27. 9. 2016

Na delovnem sestanku prodekanov za študijske zadeve so bila sprejeta nova navodila in priporočila za
izpolnjevanje obrazca Priloga k diplomi. S tem dokumentom želimo preklicati sklep Senata UL št. 11 s
30. seje Senata UL (spodaj).

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
Sklep št. 3.2.:
Senat UL preklicuje sklep št. 11, sprejet na 30. seji senata UL dne 27. 9. 2016, ki določa navodila za
izpolnjevanje obrazca »Priloge k diplomi«. Članice izpolnjujejo ta dokument skladno s Pravilnikom o
prilogi k diplomi, ki ga izda minister za visoko šolstvo in na podlagi navodil in priporočil, ki jih potrdijo
prodekani članic in skrbniki doktorskih študijskih programov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik
komisije)
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v
128. člen doda nov 4. odstavek tako, da se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse
študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa
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študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od
izgube statusa.«
Trenutno veljavni 128. člen Statuta UL določa, da mora študent po izgubi statusa študenta storitve
Univerze v Ljubljani poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika UL (tudi pripravo in zagovor
zaključnega dela). Študenti in (po besedah predstavnikov ŠS UL) nekateri profesorji menijo, da trenutno
določilo Statuta UL predvideva nedosegljive roke dokončanje študija, ki posegajo v kakovost študija, tistim
študentom, ki bi svoje zaključno delo zaključili po izgubi študentskega statusa. Veljavnost tem je časovno
omejena in je že to primeren ukrep za spodbujanje pravočasnega zaključevanja z možnostjo podaljšanja.
Prav zaradi tega si v ŠS UL želijo in pozivajo vodstvo UL oz. Senat UL in UO UL k spremembi 128. člena
Statuta UL, ki bo stremela k dvigu kakovosti študija na Univerzi in ob enem omogočala študentom
uspešno dokončanje študija brez dodatnih nepotrebnih finančnih stroškov.
V ta namen je ŠS UL v preteklih mesecih izvedel dve raziskavi1 (priloga 1 in priloga 2), iz katerih je po
besedah ŠS UL razvidno neustrezno trenutno tolmačenje 128. člena Statuta UL, ki škoduje študentom kot
tudi kakovosti študija na UL.
Statutarna komisija je dne 13. 6. 2018 obravnavala predlog spremembe in mu ni nasprotovala.
Predlagala je, da se postopek nadaljuje v skladu s 191. členom Statuta UL, ob tem pa še opozorila, da
predlagana rešitev ne rešuje bistva problema. Iz raziskave je namreč razvidno, da je delež študentov, ki
dokončajo študij po izgubi statusa študenta zaskrbljujoče velik (64,93 % od vzorca 5000 študentov).
Vodstvu UL in Senatu UL člani komisije zato predlagajo, da preverita, ali ti podatki držijo, identificirata
vzroke za takšno stanje ter sprejmeta ukrepe, ki bodo omogočili, da študentje dokončajo študij pred
izgubo statusa študenta.
Rektor je povedal, da je bil predlog usklajen z vodstvom UL. Povedal je tudi, da pobudo Statutarne
komisije razumejo in sprejemajo.
Rok Smrekar, študent senator, je pojasnil, da so podatek pridobili direktno od referatov članic.
Rektor je nadaljeval, da je podatek zaskrbljujoč, vendar pa se vseeno vodstvo strinja z usklajeno
spremembo statuta, saj menijo, da študentov, s finančno obremenitvijo, ne bomo prisilili v hitrejše
zaključevanje študija. Pri tem gre za delno korekcijo, da vsaj tistim, ki so vse študijske obveznosti zaključili
(op. opravili vse izpite), omogočimo dokončanje študija brez dodatnega plačila. Rektor je predlagal, da bi
skupaj s ŠS UL našli rešitve, da bi se ta statistika izboljšala.
Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da bo podprla predlog spremembe, hkrati pa se strinja s tem, da
Senat UL sprejme poseben sklep o tem, da se v skladu s predlogom Statutarne komisije UL identificirajo
vzroki za takšno stanje in sprejmejo ukrepi, ki bodo omogočili, da študentje dokončajo študij pred izgubo
statusa študenta.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je povedal, da se on kot mentor s to rešitvijo ne strinja. Moratorij do dveh let se
mu zdi nesprejemljiv. Povedal je, da bi bilo treba pridobiti verodostojne podatke in tako ugotoviti, ali ti
podatki, pridobljeni s strani ŠS UL, res držijo.
Rektor je odgovoril, da tudi rešitev s plačilom dokončanja študija, ni pravilen način reševanja
problematike.

1

Predstavniki ŠS UL niso mogli dostopati do podatkov celotne populacije, zato je raziskava narejena na manjšem vzorcu.
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Prof. dr. Mitjan Kalin se strinja z rektorjem glede tega, da to ni primeren način za reševanje, ustvari pa
neko prisilo. Predlagal je, da se najprej pridobijo uradni podatki s članic, šele nato pa naj se odloči o tej
spremembi.
Prof. dr. Monika Kalin Golob in prof. dr. Irena Mlinarič Raščan sta prav tako predlagali, da naj se najprej
na članicah pridobijo uradni podatki o zaključevanju študija. Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je predlagala
še, da naj se pregledajo posebnosti na posameznih članicah, ker sprememba statuta bo veljala na ravni
celotne univerze. Za delo v laboratoriju morajo biti študentje zavarovani. Povedala je, da pri njih tiste
študente, ki delajo raziskovalne naloge, zavarujejo tudi za čas poletja. To pomeni, da ne morejo imeti
študenta v laboratoriju, ki nima veljavnega statusa.
Rektor je povedal, da te omejitve ne uvajamo na novo. Pri tem gre le za delno spremembo oz. omilitev
tega ukrepa, ki je bil sprejet z novelo ZViS.
Jure Mravlje, študent senator, je povedal, da so podatki, s katerimi so razpolagali, pridobljeni iz članic.
Niso pa moglo dostopati do podatkov celotne populacije, zato je vzorec približno 5000 študentov.
Študentje se sicer strinjajo s tem, da bi se naredila raziskava na ravni celotne univerze.
Izr. prof. dr. Vesna Štemberger (UL PEF) je povedala, da na UL PEF delajo v skladu s trenutno veljavnim
statutom in tolmačenjem, kar pomeni, da so nekaterim študentom že zaračunali izpite in zaključno delo,
kar znese več kot 1000 EUR na posameznega študenta. Zanimalo jo je, kako bomo urejali takšne primere?
Dodatno jo je zanimalo še, kaj bo v primeru, da sprejmemo predlagani sklep to pomenilo za programe
kjer ni zaključne naloge (študij se zaključi z zadnjim izpitom).
Rektor je odgovoril, da tam kjer ni zaključnega dela, ta določba ne velja. Glede plačila izpitov pa je rektor
odgovoril, da bodo članice tudi naprej zaračunavale izpite. Sprememba člena se nanaša samo na tiste
študente, ki bodo opravili vse študijske obveznosti, ostala pa jim bo samo še zaključna naloga. Pri tem gre
samo za oprostitev plačila zaključne naloge.
Izr. prof. dr. Vesna Štemberger (UL PEF) je še vprašala, kaj se bo zgodilo s tistimi študenti, ki so jim že
zaračunali zaključek študija oz. s tistimi, ki jim še bomo (do uveljavitve spremembe Statuta UL).
Rektor je odgovoril, da je to v pristojnosti vsake članice, da odloča v posameznih primerih glede oprostitve
plačila. Pravno formalno pa je zadeva jasna – do uveljavitve spremembe statuta veljajo določila trenutno
veljavnega statuta. Je pa sprememba statuta vsekakor dober razlog za oprostitev plačila študentom, o
katerih se bo odločalo v tem vmesnem času.
Rektor je pred glasovanjem o sklepu zaključil, da gre tukaj šele za prvo fazo sprejemanja spremembe
statuta, in sicer bodo imele članice možnost za posredovanje pripomb v amandmajski obliki. Šele nato gre
predlog spremembe v obravnavo na Statutarno komisijo UL in v zaključni fazi v sprejem na Senat UL in
Upravni odbor UL (predvidoma v mesecu septembru 2018).
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 128. 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. 6. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 191. člena Statuta UL. Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 17. 7. 2018.
Sklep je bil sprejet (5 VZDRŽANIH, OSTALI ZA).
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SKLEP št. 4.2.:
Senat UL zavezuje vodstvo UL, da podrobno analizira stanje glede zaključevanja študija na UL in poišče
sistemske rešitve za to, da bi večje število študentov zaključilo študij v času, ko imajo status študenta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Ustanovitev Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (prof. dr. Matjaž Krajnc,
prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predstavil sklep o ustanovitvi Mreže raziskovalnih infrastrukturnih
centrov UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:
Senat UL soglaša s sklepom o ustanovitvi Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v
Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor
in predsednik komisije)
Ad 7.) Pravilnik o postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen študija na Univerzi v
Ljubljani (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je na kratko predstavila Pravilnik o postopku priznavanja tujega
izobraževanja za namen študija na UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Pravilnik o postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen študija na UL, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica
komisije)
Izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije, je predstavila spremembe Pravilnika o obštudijski
dejavnosti na UL.
Prisotni so predlagali, da se 5. člen, popravi, in sicer tako, da se po novem glasi:
»Postopek se začne na zahtevo članice UL, službe rektorata UL ali druge organizacijske enote, ki jo ustanovi UL, ali pridružene
članice (v nadaljevanju predlagatelj). Zahteva se vloži pri pristojni službi na rektoratu UL, ki je odgovorna za delo KOD.
Zahteva vsebuje:
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-

Sklep senata članice, ali ustreznega organa pridružene članice, oziroma sklep kolegija rektorja (v primeru,

-

izpolnjen obrazec, ki je priloga tega pravilnika,
finančno oceno izvedbe in izjavo predlagatelja, da bo dejavnost izvedel v okviru zagotovljenih finančnih sredstev,
odločbo o habilitaciji in reference nosilca.

da zahtevo vloži služba rektorata)

Pristojna služba rektorata UL po prejemu formalno ustrezne zahteve zahtevo posreduje v pregled in potrditev KOD.
KOD si lahko v postopku potrjevanja obštudijske dejavnosti pridobi mnenje ustreznih študijskih komisij Senata UL o primerljivosti
standarda predlagane obštudijske dejavnosti s študijskimi predmeti na ustrezni stopnji.
Če KOD zahtevo zavrne, mora sklep o zavrnitvi zahteve pisno obrazložiti. Zahteve, ki jih KOD potrdi, posreduje v sprejem Senatu
UL.«

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme Pravilnik o obštudijski dejavnosti na UL, kot sledi iz priloge in s pripombami iz
razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, ali ima obštudijska dejavnost Uvod v strokovno terminologijo
arhitekture in urbanizma 3 ali 4 ECTS. Namreč v dopisu je navedeno, da ima 4 ECTS, v obrazcu pa 3
ECTS.
Izr. prof. dr. Vesna Štemberger je odgovorila, da je očitno prišlo do napake. 3 ECTS bi moralo biti
napisano.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Uvod v strokovno
terminologijo arhitekture in urbanizma.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.3.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Šah.
Sklep je bil sprejet. (1 VZDRŽAN, OSTALI ZA)

Ad 9.) Sprememba Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr.
Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, je na kratko predstavila spremembe Poslovnika o delu
Komisije za Prešernove nagrade študentom UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme spremembo Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 10.) Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Prof. dr. Igor Papič, rektor, je na kratko predstavil Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja. Povedal
je, da se sprememba poslovnika nanaša na tonske posnetke sej in uničevanje le teh.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
14.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik)

Ad 15.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
I.

Zamenjava člana Komisije za razvoj informacijskega sistema na UL.

SKLEP št. 15.1.:
Senat UL imenuje Mateja Fisterja z UL NTF v Komisijo za razvoj informacijskega sistema UL,
namesto doc. dr. Blaža Karpeta z UL NTF, v skladu s predlogom UL NTF. Mandat novega predstavnika
prične teči z dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Zamenjava člana Komisije za dodiplomski študij iz vrst študentov

SKLEP št. 15.2.:
Senat UL imenuje Anko Uršič z UL MF v Komisijo za dodiplomski študij, namesto Jakoba Horvata
z UL BF, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat novega predstavnika prične z dnem imenovanja in traja
eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
III.

Zamenjava člana Komisije za kakovost

SKLEP št. 15.3.:
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Senat UL imenuje prof. dr. Marijo Petek Šter z UL MF v Komisijo za kakovost UL, namesto prof.
dr. Ane Plemenitaš z UL MF, v skladu s predlogom UL MF. Mandat nove predstavnice prične teči z dnem
imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 16.) Razno
Pod točko razno je prof. dr. Metka Tekavčič spomnila na vprašanje s kolegija dekanov, ki se nanaša na
postopek sprejema novih izbirnih predmetov. Postopek je po njenih informacijah dolgotrajen in ga je
treba poenostaviti.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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