ZAKLJUeEK sTU DUA PO STARIH (pred-bolonjskih) PODTPLOMSKTH sTU D|JSKtH
PROGRAMIH

V skladu zZV\S v Studijskem letom 200912010lahko razpisujemo le nove doktorske Studijske
programe. Najpogostej5a vpra5anja s 6lanic, pa tudi s strani Studentov, se sedaj, ob 6asu razpisa
v zadetne letnike novih doktorskih Studijskih programov in v pridakovanju vpisa v vi5je letnike
novega Studijskega leta, zastavljajo o na6inih zakljudevanja oz. nadaljevanja Studija po >starih<
podiplomskih programih. lnteres in vpra5anja na to temo so razumljiva, sajje ZV|S >ukinil<
nekatere podiplomske Studijske programe, predvidene pred uvedbo bolonjskih Studijskih
programov, med drugim tudi magisterij znanosti. Edini znanstveni Studij, ki po prenovi ostaja, je
doktorat znanosti.
Presenetljivo veliko Studentov Zeli nadaljevati Studij po starih Studijskih programih, tudi po daljSi
prekinitvi Studija. lnteres univerze je, da dim ve6 Studentov vkljudimo v nove, bolonjske Studijske
programe. Bolonjska prenova naj bi prinesla sveZe, sodobnejie, prenovljene programe, ki so bolj
prirner'ljivi doma in r", tujini. Poleg tega si na univerzi 2e!imo, da bi Studij po dveh sistemih
(vzporedno) potekal 6im kraj5i 6as. Tak Studij predstavlja velik organizacijski zalogaj za dlanice in
za univerzo.

1.

Nadaljevanje Studija po starih (pred-bolonjskih, neprenovljenih) podiplomskih
Studijskih programih

V skladu z 48. dlenom prehodnih dolo6b ZV|S (ZViS-D Ur. l. RS, 5t. 6312004) se lahko Studenti, ki
se vpi5ejo v visoko Solstvo pred uvedbo novih Studijskih programov za pridobitev izobrazbe,
izobraZujejo in koncajo izobraievanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
vendar najdlje do izteka Studijskega leta 2015/16.
Stari podiplomski Studijski programi (pred-bolonjski) so bili akreditirani tako, da sta bila v enem
programu zEeta (znanstveni) magister'rj in doktorat znanosti. Vsi Studenti, ki izpolnjujejo pogoje
za vpis v tretji in cetrti letnik starih podiplomskih Studijskih programov, imajo pravico zakljuditi
Studij tudi z doktoratom! Kandidati lahko nadaljujejo Studij po programu preko magisterija do
doktorata znanosti in sicer preko zagovora magistrske naloge, lahko pa se >odlocijo< za
neposredni prehod na doktorski Studij, brez magistrske naloge.
Minimalni standardi za neposredni prehod na doktorski Studij so znani in opredeljeni s sklepi
Senata UL. Zadnji dopolnjen sklep je bil sprejet na 5. seji Senata UL, 19. februarja 20Q2,ler
posredovan vsem clanicam v dopisu z dne 20.02.2009. Glede na to, da lahko mentor predlaga
Studenta za neposrecini prenoci na cioktorski Siuciij, ce izpoinji;je ;"iekaiei'e osncvne pogcje, in Ca
so to najbolj5i Studenti, predvidevamo, da velikih zamikov pri vpisih na Studij pri njih ne bo. Ce ti
kljub temu nastanejo, lahko dlanice Studente preusmerijo na nove doktorske programe in jim
priznajo opravljene obveznosti (v skladu z vpisnimi pogoji, objavljenimi v razpisu, bi se jim
priznale KT, ki so jih 2e opravili na podiplomskem Studiju).

V 3. letnik starega podiplomskega programa se lahko vpi5ejo vsi Studenti (tako tisti z magisterijem
znanosti, kot tisti v neposrednem prehodu na doktorski Studij), de Studija niso prekinili za ved kot
dve leti. Nadaljevanje Studija po prekinitvi urejajo 155., 156. in 157.61en Statuta UL. Clen 156
doloda: >ee Student prekine Studij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonda po istem
Studijskem programu, kije veljal ob vpisu<.
Na tistih flanicah, ki Ze imajo akreditirane in v Studijskem letu 200912010 tudi Ze razpisane nove
doktorske Studijske programe in je reZim Studija znan in opredeljen v zakonu, statutu in Studijskih
programih, prijava tem doktorskih disertacij, brez vpisa v doktorske Studijske programe, ni
moZna.

2.

Sofinanciranje Studentov podiplomskega Studija v starih podiplomskih Studijskih
programih

VsiStudenti, ki so in bodo Studij nadaljevali po starih podiplomskih Studijskih programih brez
prekinitve in izpolnjevali pogoje za vpis v vi5je letnike, so bili in so 5e upravideni do sofinanciranja.
Tozagotavljajo pogodbe o sofinanciranju (ki so jih za vsako leto posebej prejele 6lanice, kjer je bil
podiplomski Studij sofinanciran) podiplomskega Studija za posamezno Studijsko leto, ko je bil
Student vpisan. Seveda, de so se 6lanice, ki izvajajo oz. organizirajo Studij, prijavile na razpis za
sofinanciranje in so Studenti izpolnjevali pogoje za napredovanje po programu!

3. Vkljuievanje

diplomantov starih, pred-bolonjskih Studijskih programov v nove
doktorske Studijske programe 3. stopnje

Pri dolodanju pogojev za prehod iz dosedanjih Studijskih programov v nove so visoko6olski zavodi
sa:-:':cetc.jni. V skiaCu z ZVIS se lahkc v dcktc;'si,:e StuCijske pi'ogi'ame (3. stcpnja) iz coseda;'r;ih,
pred-bolonjskih Studijskih programov vpisujejo vsi diplomanti, ki so kondali:
- Studijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe pred 11.6.2004,
- dosedanje Studijske programe za pridobitev specializacije, ki so pred tem kondali visoko5olski
strokovni program, za vpis na 3. stopnjo jim dlanice dolodijo opravljanje dodatnih obveznosti v

obsegu od 30 do 60 KT.
Studenti, ki so zaklju6ili znanstveni magisterij oz. specializacijo po kon6anem Studijskem
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se lahko, v skladu z razpisanimi pogoji v vkljudijo
v nov doktorski Studijski program in se jim prizna 60 KT opravljenih obveznosti iz magistrskega
Studija. To avtomaticno ne pomeni, da se lahko vpi5ejo neposredno v 2. letnik novih doktorskih
Studijskih programov. Vsi Studenti morajo izpolnjevati predpisane obveznosti iz Studijskih
programov, ki dolodajo pogoje za napredovanje v 2. letnik.
V doktorske Studijske programe se lahko, v skladu z akreditiranim Studijskim programom, vpi5e
vsakdo, kije kondal dosedanji Studijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
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