ORGANIZATOR s predhodnim soglasjem RK RS
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Tel: 02 23 55 210
Fax: 02 23 55 211
E-mail: rector@uni-mb.si

POSVET UNIVERZ NA TEMO

»PREDLOG ZAKONA O UNIVERZI«
Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15
torek, 14. aprila 2009

9.45
10.00 –
10.20

10.20 –
11.00

Prihod udeležencev
Moderator: doc. dr. Boštjan Brumen, glavni tajnik Univerze v Mariboru
Uvodni nagovor
• prof. dr. József Györkös, državni sekretar na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo
Predstavitev tez predloga Zakona o univerzi s predstavitvijo tujih
rešitev
• prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem, predsednik
Rektorske konference RS in predsednik delovne skupine za
pripravo zakona
• po dogovoru tudi drugi člani delovne skupine za pripravo
zakona
Razprava

11.00 –
11.30

Odmor s kavo

11.30 –
13.00

Kakšen zakon potrebujemo v Sloveniji in ocena predloga Zakona o
univerzi
Mnenja posameznih univerz:
• prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem
• prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani
• prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru
• prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Univerze v Novi Gorici
Mnenje študentov:
• predstavnik študentskega sveta ene od univerz
• predstavnik Študentske organizacije Slovenije
Razprava

13.00 –
13.45
13.45 –
15.45

15.4516.00

Pogostitev
Moderator: doc. dr. Boštjan Brumen, glavni tajnik UM
Okrogla miza: Kakšen zakon o univerzi potrebujemo v Sloveniji - ali ga
sploh potrebujemo?
Predstavitve:
• predstavnik Sveta RS za visoko šolstvo,
• dr. Meta Dobnikar, vodja Sektorja za visoko šolstvo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
• predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije
• predstavnik študentskega sveta ene od univerz
• predstavnik Študentske organizacije Slovenije
Zaključki posveta

Zaradi organizacijskih zadev vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite
najkasneje do petka, 10. aprila 2009, na e-mail mateja.kaucic@uni-mb.si ali po
telefonu na številko 02-2355-210.
Vljudno vabljeni!

Rektorska konferenca RS

Vabljeni:
• predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT),
• predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ),
• predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS),
• predstavniki Sveta RS za visoko šolstvo,
• predstavniki Sveta za znanost in tehnologijo RS,
• člani Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj Državnega zbora RS,
• vodstva univerz,
• EMUNI univerza,
• predsedniki študentskih svetov univerz,
• dekani članic univerz,
• člani delovne skupine za pripravo zakona,
• CMEPIUS,
• predstavniki medijev.

