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Zadeva: Odpravek sklepov 27. seje Senata Univerze v Ljubljani

Pri točki 3. Poročilo rektorja so bili na 27. seji Senata UL dne 21. 4. 2020 soglasno sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP št. 3.1.: Članice UL zaradi izrednih razmer, ki jih je v državi razglasila Vlada RS, za napredovanje 
v višji letnik, na senatih skupno potrdijo spremembe študijskih programov za posamezno stopnjo in 
letnike, in sicer določijo minimalne pogoje  oziroma obseg ECTS, ki še omogočajo  napredovanje v višji 
letnik. Pri interdisicplinarnih programih se članice o tem dogovorijo in potrdijo na vseh senatih 
sodelujočih članic.
Sklep posredujejo v potrditev Senatu UL, ki o potrjenih sklepih obvesti NAKVIS. Tako potrjene 
spremembe veljajo za napredovanje v višje letnike v študijskem letu 2020/2021.

SKLEP št. 3.2.: Članice UL v svojih rednih letnih samoevalvacijah študijskih programov za vsak 
študijski program posebej navedejo obseg in načine prilagoditev razmeram, ki so bile povezane s 
COVID-19, ter ocenijo učinke teh prilagoditev za študijsko leto 2019/2020. 
Način navajanja obsega, oblik prilagoditev ter ocene učinkov bo v svojih rednih letnih navodilih za 
izvajanje procesa samoevalvacije študijskih programov ter letnega poročanja s poročilom o kakovosti 
predvidela Univerzitetna služba za kakovost, analize in poročanje.

SKLEP št. 3.3.: Zaradi uradnih zapisov o opravljenih študijskih obveznostih, ki jih študenti pridobijo na 
članicah po zaključenem letniku ali študijskem programu (Potrdilo o opravljenih obveznostih) in s 
katerimi v drugih institucijah uveljavljajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta (npr. za pridobitev ali 
izplačila štipendij, bivanja v študentskih domovih, socialnih centrih do socialnih pomoči, družinskih 
prihodkov ali preživnin, ipd.), je treba zagotoviti, da bodo opravljene obveznosti v uradnih dokumentih 
zapisane ustrezno akreditiranemu stanju števila kreditnih točk ECTS za posamezni predmet in s 
pridobljeno oceno. 

SKLEP št. 3.4.: V primeru, da je doktorand že imel podaljšan rok za oddajo disertacije, in zaradi izrednih 
razmer disertacije tudi v tem podaljšanem roku ni mogel oddati, lahko pred iztekom tega roka odda novo 
prošnjo za podaljšanje.
Članica lahko doktorandu, ki zaradi izrednih razmer ni mogel dokončati doktorske disertacije, izjemoma 
podaljša rok za oddajo disertacije do 1 leta od uveljavitve sklepa Vlade RS o prenehanju izrednih razmer. 
Članica izda individualni sklep v tej zadevi. 

SKLEP št. 3.5.: Če doktorand zaradi izrednih razmer ni mogel prijaviti teme in ne bo uspel opraviti te 
obveznosti in izpolniti pogojev za vpis v višji letnik, lahko članica na podlagi prošnje doktoranda sprejme 
sklep, da se mu dovoli vpis v višji letnik brez te opravljene obveznosti. 

Prof. dr. Igor Papič,
rektor
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