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Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 5. seje RK RS z dne 9. oktober 2008
3. Delovanje sistema evalvacije visokega šolstva
4. Realizacija bolonjske reforme v slovenskem visokem šolstvu,
5. Sodelovanje med univerzami na področju recenzijskih in habilitacijskih postopkov,
6. Vključevanje vseživljenjskega učenja v proces izobraževanja,
7. Predlog dopolnitve Meril za akreditacijo,
8. Razno
- poziv Evropske komisije RK RS za podporo evropske strategije človeških virov za
raziskovalce,
- obravnava predloga Rektorske konference Švice glede programa izmenjave na
področju znanosti med Švico in novimi članicami EU
- stališče RK RS glede vloge Univerze na Primorskem na MVZT za dodatna sredstva
za izvajanje posebnih prilagoditev študija za študente s posebnimi potrebami
Predstavitev konference v okviru francoskega predsedovanja EU z naslovom
Mednarodna primerjava izobraževalnih sistemov: Evropski model?
- Zakon o univerzi
- Obvestilo s strani rektorja UM
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Ad. 1 – Potrditev dnevnega reda
Rektorska konferenca je soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 1:
RK RS potrdi dnevni red 6. seje Rektorske konference.
Ad. 2 – Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 9.10.2008
Rektorska konferenca je soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 2:
RK RS sprejme zapisnik 5. seje RK RS z dne 9.10.2008
Ad. 3 – Delovanje sistema evalvacije visokega šolstva
Po razpravi je Rektorska konferenca sprejela naslednji sklep
SKLEP 3:
RK RS se je seznanila s potekom in napredkom razprav o nacionalnem organu, ki je
pristojen za kakovost v visokem šolstvu.
Odprta vprašanja, ki zadevajo neodvisni nacionalni organ za kakovost visokega
šolstva bodo predmet razprave in usklajevanja v delovnem gradivu zakona o univerzi
na način, ki ustreza zamisli o neodvisni agenciji za kakovost.
Ad. 4 – Realizacija bolonjske reforme v slovenskem visokem šolstvu
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 4:
RK RS se je zavezala, da bo v sklopu implementacije bolonjske reforme in njenih
učinkov organizirala na to tematiko znanstveno konferenco v kateri bodo sodelovale
vse štiri univerze.
RK RS bo uvrstila na dnevni red ene izmed prihodnjih sej problematiko doktorske
stopnje v okviru bolonjske reforme.
RK RS priprava osnutek dispozicije možnega CRP-a (ciljno-raziskovalnega programa)
o bolonjski reformi.
Ad. 5 – Sodelovanje med univerzami na področju recenzijskih in habilitacijskih
postopkov
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 5:
- RK RS je soglasna in popolnoma podpira sodelovanje med univerzami na naslednjih
področjih:
• področje recenzentskih postopkov,
• področje habilitacijski postopkov,
• področje deljenega delovnega razmerja,
• področje skupnih programov,
• področje mobilnost študentov,
• in v primerih ko je med univerzami sklenjen sporazum o medsebojnem
sodelovanju.
- Rektorji UP, UL, UM in UNG so si enotni, da pridobitev soglasja s strani delodajalca
ni potrebna v naslednjih primerih:
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•
•

Ko so predmet sodelovanja vse oblike recenzentskih postopkov.
Ko je predmet sodelovanje v habilitacijskih komisijah in komisijah za
specialistične, magistrske in doktorske naloge.
- Rektorji UP, UL, UM in UNG so si enotni, da pridobitev soglasja s strani delodajalca
je potrebna v primerih, ki jih predpisuje zakonodaja in sicer v primeru deljenega
delovnega razmerja.
- Rektorji UP, UL, UM in UNG podpirajo sodelovanje na področju skupnih in dvojnih
programov, ki jih urejajo medsebojni sporazumi.
- Rektorji UP, UL, UM in UNG podpirajo sodelovanje na področjih, za katere imajo
univerze sklenjen medsebojni sporazum o sodelovanju.
Ad. 6 – Vključevanje vseživljenjskega učenja v proces izobraževanja
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 6:
RK RS naslovi na MVZT pobudo za odprtje dialoga o vprašanju regulatornih, finančnih
in sistemskih pogojev povezanih z izvajanjem strategije vseživljenjskega učenja na
slovenskih univerzah.
Ad. 7 – Predlog dopolnitve Meril za akreditacijo
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP: 7
RK RS naslovi na Svet RS za Visoko Šolstvo predlog popravka Meril za akreditacijo v
delu, ki se nanaša na
- ustanavljanje novih univerz,
- da je univerza lahko samostojni nosilec akreditacije novega študijskega programa,
z zahtevo po obravnavi predloga na prvi naslednji redni seji Sveta RS za Visoko
Šolstva.
Ad. 8 – Razno – Poziv Evropske komisije RK RS za podporo evropske strategije
človeških virov za raziskovalce
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 8:
RK RS je soglasno podprla Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri
zaposlovanju raziskovalcev, dne 11. marca 2005.
Rektorji UP, UL, UM in UNG so na 6. seji RK RS podpisali listino za podporo
dokumenta Evropske komisije o evropski strategiji človeških virov za raziskovalce in
kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev in se zavezali prevzeti aktivno vlogo
pri implementaciji načel listine kot to določa strategija za človeške vire.
Ad. 8 – Razno – Obravnava predloga Rektorske konference Švice glede programa
izmenjave na področju znanosti med Švico in novimi članicami EU
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 9:
RK RS se je seznanila s predlogom Rektorske konference Švice glede programa
izmenjave na področju znanosti med Švico in novimi članicami EU in bo možnosti
sodelovanja preučila v nadaljnjem.
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Ad. 8 – Razno – Stališče RK RS glede vloge Univerze na Primorskem na MVZT za
dodatna sredstva za izvajanje posebnih prilagoditev študija za študente s posebnimi
potrebami.
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 10:
RK RS soglasno podpira pobudo UP za povečanje sredstev za izvajanje posebnih
prilagoditev študija za študente s posebnimi potrebami.
RK RS predlaga oblikovanje skupne pobude vseh štirih univerz glede povečanja
sredstev za izvajanje posebnih prilagoditev študija za študente s posebnimi potrebami,
ki se na to naslovi na pristojne državne organe.
Ad. 9 Razno – Predstavitev konference v okviru francoskega predsedovanja EU z
naslovom Mednarodna primerjava izobraževalnih sistemov: Evropski model?
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 11:
RK RS se je seznanila s predstavitvijo vsebina v okviru francoskega predsedovanja
EU z naslovom Mednarodna primerjava izobraževalnih sistemov: Evropski model?
Ad. 10 – Razno – Zakon o univerzi
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 12:
1. RK RS predlaga da se ZU posreduje v razpravo znotraj univerz po opravljeni
redakciji besedila najkasneje v dveh dneh.
2. RK RS bo med 15. in 30. januarjem 2009 oblikovala svoje predloge k besedilu ZU,
končno stališče pa po zaključeni javni razpravi.
Ad. 11 – Obvestilo s strani rektorja UM
Rektorska konferenca je brez razprave sprejela naslednji sklep
SKLEP 13:
RK RS se je seznanila z obvestilom Prof. dr. Ivana Rozmana, rektorja UM.
Prof dr. Rado Bohinc, predsednik RK RS, se je zahvalil prisotnim in zaključil 6. sejo RK RS.
Za tem je sledila izjava ja javnost.
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