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Senat UL je na podlagi 47. člena in v povezavi z 49., 59. ter 
271. členom Statuta UL na svoji seji dne …….. sprejel 
naslednja 

NAVODILA ZA URAVNAVANJE PROGRAMSKE STRUKTURE 

UNIVERZE V LJUBLJANI  

 

VSEBINA 

Ta navodila opredeljujejo pogoje, pod katerimi se uvajajo novi študijski programi za 

pridobitev izobrazbe in podaljšujejo akreditacije obstoječih študijskih programov za 

pridobitev izobrazbe na prvi in drugi stopnji (prvo poglavje) ter na tretji stopnji (drugo 

poglavje), ter merila za povečevanje in zmanjševanje števila vpisnih mest in 
(ne)razpisovanje študijskih programov za pridobitev izobrazbe. 

 

POSTOPEK ODLOČANJA 

1. Predloge odločitev oblikujejo senati članic in jih posredujejo  v sprejem v 

okviru letnega programa dela Senatu in UO UL. 

2. Predloge senatov članic pred obravnavo na Senatu in UO UL obravnava 

pristojna komisija Senata UL.  

3. Sprejem letnega programa dela na UO UL pomeni tudi soglasje UO UL k 

odločitvam, ki imajo za posledico povečano porabo finančnih sredstev. 
4. Če UO UL ne sprejme letnega programa dela, se mora dokument uskladiti 

glede na pripombe UO UL. 

5. Na podlagi sprejetega letnega programa dela članica izvede nadaljnje 
postopke (vključi prosta mesta v razpis za vpis, pripravi vlogo za akreditacijo 
ali podaljšanje akreditacije študijskega programa). 
 

 

I. poglavje 

POGOJI IN MERILA ZA ODLOČANJE 

Pri strokovnem odločanju pristojne komisije Senata UL o programski strukturi 

Univerze se upošteva zlasti naslednje: 

- razvoj strokovnega področja in primerljivost z mednarodnimi študijskimi programi, 

- interes za študij na določenem področju oziroma študijskem programu,  

- potrebe po diplomantih in njihovo zaposlovanje po zaključenem študijskem 
programu, 
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- internacionalizacija študijskih programov vključujoč sodelovanje pri skupnih 

študijskih programih, dvojnih diplomah in izmenjavah študentov in učiteljev s tujimi 
institucijami, izvajanje študijskih programov v tujini ali za skupine tujih študentov 
doma in podobno, 

- interdisciplinarnost študijskih programov. 

UO UL pri presoji  predlogov članic glede študijskih programov upošteva zlasti 
njihovo finančno vzdržnost. Za to se pripravi ocena stroškov izvajanja študijskih 
programov na članici in sicer ob upoštevanju narave študija, potrebne infrastrukture, 
opreme ipd. Stroški študijskih programov se primerjajo z razpoložljivimi finančnimi 
viri.  

Za različne odločitve glede programske strukture (novi študijski programi, podaljšanje 
akreditacij študijskih programov, povečanje/zmanjšanje števila vpisnih mest, 
(ne)vključitev študijskega programa v razpis) se uporabijo vsaj naslednji pogoji in 

merila oziroma njihove kombinacije. 

 

Sprejemanje novih študijskih programov 

Predlog za uvedbo novega študijskega programa se odobri v primeru stagnacije ali 

upadanja finančnih virov, o katerih govorimo, kadar se sredstva za študijsko 

dejavnost na članici za strošek izvedbe novega študijskega programa ne povečujejo 

ali se zmanjšujejo: 

1. če predlagani študijski program nadomesti enega ali več obstoječih programov 
na isti članici, ki jih članica izvaja ali 

2. če gre za skupni študijski program oblikovan v sodelovanju s tujimi univerzami 

(skupne diplome) in članica za njegovo izvajanje zagotovi potrebna sredstva 

ali 

3. če gre za nov v celoti plačljiv študijski program, za katerega izvedbo pokrijejo 

stroške študenti s šolninami ali ustrezni drugi naročniki. 

 

Predlog za uvedbo novega študijskega programa se odobri v primeru povečevanja 
finančnih virov, o katerem govorimo, kadar se sredstva za študijsko dejavnost na 

članici  povečajo vsaj za strošek izvedbe novega študijskega programa: 

1. če so izpolnjeni pogoji kot veljajo za primer stagnacije ali upadanja 

finančnih virov ali 

2. če gre za interdisciplinarni študijski program dveh ali več članic UL ali 

3. če gre za novo študijsko področje, ki ga študijski program na 

disciplinarnem področju, na katerem se program prijavlja, na UL ne 

pokrivajo in 

4. če se brezposelnost diplomantov na disciplinarnem področju (ISCED – 

širše področje), kjer se predlaga akreditacija študijskega programa, v 
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zadnjih petih letih ni nadpovprečno povečevalo, kar se oceni z 

anketiranjem diplomantov, ki ga izvaja UL. 

Podaljšanje akreditacije študijskih programov 

Postopek za podaljšanje akreditacije študijskega programa se začne 2,5 let pred 

iztekom veljavnosti akreditacije, ko pristojna služba pozove članico k pripravi vloge. 
Predloga za podaljšanje akreditacije se ne odobri: 

1. če je bil študijski program razpisan, pa v zadnjih treh študijskih letih ni 

bil izvajan zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov ali  

2. če se ugotovi, da so na članicah akreditirani študijski programi z enako 

ali zelo podobno vsebino, v katerih diplomanti pridobijo isti strokovni 

naslov ali 

3. če se je brezposelnost diplomantov na disciplinarnem področju (ISCED 

– širše področje), kjer se predlaga podaljšanje akreditacije študijskega 

programa, v zadnjih petih letih nadpovprečna povečevala, kar se oceni 

z anketiranjem diplomantov, ki ga izvaja UL. 

 

Število razpisanih vpisnih mest 

Število razpisanih vpisnih mest v študijski program se ne poveča: 

1.  če je bilo v zadnjih treh študijskih letih število vpisanih študentov v 
vsakem študijskem letu manjše od razpisanega ali če bi to pomenilo 
povečanje izdatkov, za katere članica nima vira oz. kritja. 

 

Število razpisanih mest za vpis v študijski program se zmanjša: 

1. če se v študijskem programu, razpisanem v prejšnjem študijskem letu, zapolni 

manj kot polovica v prvih dveh rokih razpisanih vpisnih mest ali 

2. če se v zadnjih treh študijskih letih v študijski program  v prvih dveh razpisnih 

rokih zapolni manj kot dve tretjini razpisanih vpisnih mest ali 

3. če se je brezposelnost diplomantov tega študijskega programa v zadnjih petih 

letih nadpovprečno povečevala, kar se oceni z anketiranjem diplomantov, ki 

ga izvaja UL. 

 

Vpisnih mest v okviru študijskega programa se ne vključi v razpis: 

1. če je vpis v obstoječi študijski program v treh predhodnih zaporednih 

študijskih letih padel pod minimum vpisanih za izvajanje tega programa, 

opredeljen v razpisih ali 
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2. če vpis v novi študijski program v treh predhodnih zaporednih študijskih letih 

ni dosegel minimuma vpisanih za izvajanje tega programa, opredeljenega v 

razpisih.   

Nadomestitve akreditiranih študijskih programov z novim združenim študijskim 

programom (s smermi, moduli) se ne ocenjuje kot nov program.  

Študijski program, ki dve leti ni bil razpisan, se lahko ponovno vključi v razpis za vpis, 

če izpolnjuje pogoje, kot so določeni v Navodilih za sprejem novega študijskega 
programa.  

Pri razpisovanju študijskih programov 1. in 2. stopnje se za vsak program posebej 

določi minimalno število vpisanih študentov, za katere se tak program mora izvajati. 
O primernosti tega števila oblikuje predlog članica in odloča senat UL po predlogu 

študijske komisije.  

 

II. poglavje 

Študijski programi tretje stopnje: 

Pri strokovnem odločanju pristojne komisije Senata UL o programski strukturi 

študijskih programov za pridobitev izobrazbe 3. stopnje se upošteva zlasti naslednje 
elemente: 

- interdisciplinarnost in povezanost doktorskih študijskih programov na vseh 
področjih,  

- da se v študijskih programih znanstvena področja ne bi podvajala, 
- povezanost z raziskovalno dejavnostjo znotraj in izven univerze, 
- oblikovati programe na način, ki bo omogočil doseči kritično maso študentov in 

profesorjev na doktorskih programih (skupni programi več fakultet), 
 

Minimalni pogoji za opredelitev znanstvenega področja v študijskih programih 3. 
stopnje so: 

- znanstveni kriterij: obstajati mora ustrezna znanstveno-raziskovalna dejavnost, 
- pedagoški kriterij: zagotovljeno mora biti zadostno število učiteljev, ki lahko 

oblikujejo najmanj en temeljni in več izbirnih predmetov, 
- izkazane potrebe po razvijanju znanstvenega področja, 
- zagotovljena ustrezna znanstvenoraziskovalna infrastruktura. 
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Izpolni podatke za:
1. razpise za vpis (1., 2., 3. stopnja)

2. podaljšanje akreditacije obstoječim 
študijskim programom

3. uvedbo novih študijskih programov

4

Obravnavaj 
finančne vidike 

predlogov članic

8

Obravnavaj predloge 
članic s strokovnega 

vidika

6

1

Ali je mnenje
pritrdilno?

Potrdi predlog

11

Odločaj o 
predlogu

9

Da

Ne

Napiši sklep

7

Sklep komisije

PROGRAM DELA - priprava in potrjevanje Programa dela z 
vidika navodil uravnavanja programske strukture

Prejmi shemo

3

Pripravi in oblikuj 
shemo programa 
dela s prilogami

2

Podaljšanje akreditacije
Uvedba novih 

programov

Razpis za vpis

Sklepi senata
članice

Preglej in uskladi s 
članicami

5

Marec

Maj

Junij

Pošlji sklepe

12

Prejmi sklepe

13

Razpis za vpis

Sklepi senata
članice

September - oktober

Uskladi s 
članico

10

Vloga za nov š.p
oz. podaljšanje 

akreditacije
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