Številka: 201 10/08 PMV-ap
Datum: 9.1.2008
Zapisnik
sestanka s prodekani za študijske zadeve
članic Univerze v Ljubljani z dne 8.1. 2008

Prisotni:
red. prof. Andrej Grafenauer, AG, Majda Klobasa, AGRFT, red. prof. Lucijan Bratuš, ALUO,
prof. dr. Jože Osterc, BF, dr. Marjeta Stevanović, BF, doc. dr. Andreja Cirman, EF, izr. prof.
dr. Monika Kalin Golob, FDV, izr. prof. dr. Andrej Žemva, FE, izr. prof. dr. Borut Božič, FFA,
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, FGG, izr. prof. dr. Metka Renko, FKKT, prof. dr. Petar
Pavešič, FMF, doc. dr. Jelenko Švetak, FPP, izr. prof. dr. Radko Osredkar, FRI, doc. dr.
Bojana Mesec, FSD, prof. dr. Mirko Čudina, FS, izr. prof. dr. Iztok Golobič, FS, prof. dr. Boris
Štok, FS, izr. prof. dr. Stojan Burnik, FŠ, izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, FF, prof.
dr. Martin Štrucl, MF, izr. prof. dr. Franci Sluga, NTF, prof. dr. Jože Rugelj, PEF, prof. dr.
Miha Juhart, PF, doc. dr. Robert Petkovšek, TEOF, prof. dr. Vojteh Cestnik, VF, prof. dr.
Martin Bauer, VŠZ, prof. dr. Julijana Kristl, UL, Polonca Miklavc Valenčič, UL, Eva Repe, UL,
mag. Darja Markoja, UL, Nina Bruefach, UL, Jožica Cergolj, UL, Vanja V. Dimitrovski, UL,
Anja Vidmar, UL in Nejc Brezovar, ŠS UL.
Odsotni:
predstavniki FU, FA
Dnevni red sestanka:
1. razpis za vpis v študijsko leto 2008/09,
2. možnosti informiranja dijakov za vpis na UL,
3. aktivnosti na področju prenove študijskih programov po bolonjskih načelih,
4. razvoj e-študenta in aktivnosti članic,
5. razno.
Ad 1
Prorektorica je predstavila odziv ministrstva za visoko šolstvo na prvi predlog razpisnega
besedila razpisa za vpis v študijskem letu 2008/09 (odgovor MVZT so prejeli dekani članic z
21. 12. 2008) in odzive članic na dopis ministrstva. Glede na odgovore je bilo spremenjeno
besedilo razpisa tako redakcijsko, kot vsebinsko oziroma številčno in spremembe potrjene na
dopisni seji KDŠ 8. 1. 2008. Navedla je popravke, ki so v gradivu za sestanek.
Glede ponovnega vmešavanja MVZT v razpisne številke za nekatere študijske programe s
področja humanistike in družboslovja, je dr. Kristlova pojasnila, da bo univerza podprla
članice, ki se s predlogom vpisnih številk, ki jih je predlagalo MVZT za njihove programe, ne
strinjajo.
Ad 2
Ga. Jožica Cergolj, vodja prijavne službe univerze, je predstavila ugotovitve, ki izhajajo iz
vsakoletne Analize prijave in vpisa, za katere je menila, da so soodvisne s
poklicnim/študijskim interesom kandidatov za visokošolski študij;
- število prijav (preveliko oziroma premajhno) za posamezna študijska področja,
- »ženski in moški« študijski programi,
- prijave, vpis, študijska uspešnost deklet,
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delež ponovno vpisanih študentov v prvi letnik; pogoste menjave študijskih
programov,
regionalna pripadnost kandidatov in možnosti sledenja študijskim interesom,
vpis kandidatov s posebnimi potrebami,
skrb za izjemno uspešne (nadarjene) kandidate,
skrb za pravočasno in dobro informiranje kandidatov ter pomoč pri izgradnji
študijskega interesa.

Letošnjo analizo prijave in vpisa bodo vse članice UL prejele v dveh izvodih, konec januarja
2008.
Mag. Vanja Vučetić Dimitrovski in Anja Vidmar, univ.dipl.psih. sta predstavili storitve
Kariernega centra UL (v nadaljevanju: KC), ki so namenjene dijakom. KC bo dijakom nudil
podporo s 3 storitvami:
1) dijaki bodo lahko uporabljali orodja za iskanje primernega študijskega programa v
okviru portala KC UL, ki je trenutno še v razvoju.
2) S 14. 01. bo KC začel izvajati informativno svetovanje za dijake, v okviru katerega
bodo dijaki lahko pridobivali informacije preko e- pošte, telefona ali svetovalnega
pogovora, v prostorih svetovalnice pa bodo lahko pridobili tudi ves promocijski
material članic UL.
3) Poglobljeno svetovanje, pri katerem dijak preveri svoje sposobnosti, interese in
osebnostne lastnosti s pomočjo standardiziranih psiholoških testov ter da ob
rezultatih in pogovoru s svetovalko razreši dvome, ki ga pestijo in naredi ožji izbor
zanj zanimivih in primernih študijskih programov. Dijaku so v svetovalnici na
razpolago tudi promocijski materiali študijskih programov članic UL in ostali
pripomočki za lažje odločanje (literatura na temo izbire študija in poklica, opisi
poklicev,…)
Sklenjen je dogovor, da članice na naslov Kariernega centra pošljejo primere svojega
promocijskega gradiva in da sporočijo na elektronski naslov Kariernega centra ime
kontaktne osebe za promocijo programov članice: kc@uni-lj.si
Ad 3
V gradivu za sestanek je bil priložena tabela, v kateri so naštete članice UL in njihovi po
bolonjskih smernicah prenovljeni študijski programi, ki so bili do sedaj akreditirani. Posebej
so pod tabelo naštete članice, ki do sedaj po bolonjskih smernicah še niso prenovile
študijskih programov. Prorektorica je njihove prodekane za študijsko dejavnost pozvala, da
povedo datume, do kdaj bodo pripravljene študijske programe posredovali strokovni službi
univerze v postopek potrjevanja na univerzi in naprej v postopek akreditacije. Sporočeni so
bili naslednji datumi:
AGRFT : konec januarja 1.2.2008,
FRI: 15.2.2008,
FSD: zadnji teden v januarju,
MF: 1.2.2008,
PF: 15.3.2008,
FE: 15.4.2008,
FS: 15.4.2008,
FF: februar 2008 – vsak mesec najmanj 5.
V gradivu za sestanek je bil priložen seznam predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri
pripravi novih študijskih programov, ravno tako pa tudi spletni naslovi, ker so objavljeni ti
predpisi ter obrazci, ki se uporabljajo v postopkih potrjevanja in akreditacije programov.
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Vodja vpisne službe Univerze v Ljubljani je opozorila, da naj posebno pozornost pri
oblikovanju študijskih programov posvetijo opredelitvi pogojev za vpis v posamezen študijski
program.
Ad 4
Prorektorica prof. dr. Julijana Kristl je prisotne seznanila s potekom projekta e-študent 3G
Univerze v Ljubljani.
Alfa testiranje posameznih sklopov programa poteka trenutno na MAOP, na univerzi pa bo
predvidoma konec februarja še alfa testiranje z izbranimi članicami ( ALUO, FFA, FKKT, FS,
VŠZ in MF) in naj bi trajalo predvidoma 1 teden.
Kontaktni osebi za morebitne nove članice, ki želijo testirati program, je prof. dr.
Julijana Kristl oziroma Janez Zabukovec.
Ad 5
Prorektorica prof. dr. Kristlova je obvestila o seminarju za zunanje mentorje praktičnega
usposabljanja, ki bo potekal na PeF, Centru za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje –
CNIU, 1. in 2. februarja 2008 ter povabila članice, da na usposabljanje prijavijo zunanje
mentorje.
Hkrati je pozvala prodekane za študijske zadeve, da lahko predlagajo teme in s tem
sooblikujejo prihodnje sestanke prorektorjev za študijske zadeve.
Prodekanica EF za študijske zadeve je pozvala na skupen boj proti plagiatorstvu in
prepisovanju, saj to slabo vpliva na ugled UL v tujini. Tuji študentje, namreč, ki opravljajo
študij na EF, imajo in izražajo do prepisovanja in plagiatorstva kritičen odnos. Predlaga, da
naj bi UL kupila softwear in postavila strožja pravila. Tudi predstavnica FDV predlaga strožja
pravila.
Dogovorjeno je, da vsi prisotni do naslednjega sestanka razmislijo o možnih načinih
ukrepov zoper plagiatorstvo in prepisovanje.

Zapisale:
Polonca Miklavc Valenčič
Jožica Cergolj (Ad 2)
mag. Vanja Vučetić Dimitrovski (Ad 2)

Prorektorica
prof. dr. Julijana Kristl
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