Zapisnik 3. Redne seje Rektorske konference RS (RKRS)
13. junij 2014 ob 10.30 uri
V sobi rektorjev Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
Prisotni:
Univerza v Ljubljani
rektor in predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, prorektorji prof. dr. Goran Turk, prof. dr.
Martin Čopič, prof. Matej Zupan, prof. dr. Maja Makovec Brenčič, pomočnica rektorja ter
sekretarka RKRS mag. Jana Lutovac Lah, predsednik Študentskega sveta UL Juš Veličković;
Univerza v Mariboru
rektor prof. dr. Danijel Rebolj, prorektorji prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prof. dr. Tomaž
Kern, Rok Hržič, glavna tajnica mag. Mojca Tancer
Univerza na Primorskem
rektor prof. dr. Dragan Marušič, Marko Ilić, predsednik Študentskega sveta, sodelavec iz
kabineta rektorja Frenk Mavrič;
Univerza v Novi Gorici
rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, član Upravnega odbora Borut Lavrič, prorektorja prof. dr.
Gvido Bratina, Mladen Franko;

Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje.
Rektor Svetlik je ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red 3. redne seje RKRS:
1. Potrditev dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 2. seje Rektorske konference RS z dne 11. aprila 2014,
zapisnika 5. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 18. april
2014.
3. Pregled uresničitve sklepov
4. Problematika položaja univerz
5. Financiranje podporne informacijske infrastrukture
raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov

za

izobraževalne

in

6. Vzpostavitev enotne visokošolske prijavno – informacijske službe
7. Zagotavljanje lastnih sredstev v programih teritorialnega sodelovanja v novi
evropski finančni perspektivi 2014-2020.
8. Delovne skupine – poročanje:
8.1. Delovna skupina Za iniciativo Opening Up Slovenia; poroča doc. dr. Nenad Čuš Babič,
Univerza v Mariboru
8.2. Meduniverzitetna komisija, ki bo definirala cilje, ki jih univerze želijo doseči v procesu
internacionalizacije in sistemske ovire, ki onemogočajo doseganje teh ciljev; poroča doc. dr.
Lučka Lorber, Univerza v Mariboru
8.3. Delovna skupina na temo ocenitve uresničevanja Resolucije o zavezanosti slovenskih univerz
za razvoj kulture kakovosti, sprejete v 2012; poroča doc. dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru
8.4. Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij; poroča prof. dr. Gvido Bratina,
Univerza v Novi Gorici
9. Razno

Sklep 1:
Rektorska konferenca RS sprejme predlagani dnevni red 3. Redne seje RKRS.
Ad 2 Potrditev zapisnika 2. seje Rektorske konference RS z dne 11. aprila 2014,
zapisnika 5. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 18. april 2014.
Sklep 2:
Rektorska konferenca RS potrdi zapisnika:
- 2. seje Rektorske konference RS z dne 11. aprila 2014, s tem, da se 2. odstavek sklepa 5
spremeni v: »Rektorska konferenca sprejme sklep, da ob dodatnih finančnih sredstvih,
upoštevaje merilo kakovosti in določena nesorazmerja iz preteklosti, pride tudi do spremembe
v razmerju pri financiranju posameznih univerz.«
- 5. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 18. aprila 2014.
Ad 3 Pregled uresničitve sklepov.
Sklep 3:
Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov:
- 2. seje Rektorske konference RS z dne 11. april 2014
- 5. korespondenčne seje Rektorske konference RS z dne 18. april 2014.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se delovna skupina za področje zdravstvenih ved
razširi s predstavniki s področij medicine in farmacije. Rektorska konferenca sprejme sklep,
da tako razširjena skupina pripravi predlog rešitve za nastajajočo medresorsko skupino
(predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, vseh
slovenskih univerz).
Rektorska konferenca je namreč na 2. redni seji skupaj s predstavniki ministrstev sklenila, da
se bo oblikovala medresorska skupina, katere namen bo, da na operativni ravni ugotovi, kako
rešiti odprta vprašanja na področju izobraževanja zdravstvenih in medicinskih ved, in sicer
izvajanje študijskega procesa na področju medicine, cenik izvajanja kliničnih vaj za študente
in obvezno zdravstveno zavarovanje študentov na kliničnem oziroma praktičnem
usposabljanju.
Ad 4

Problematika položaja univerz

Sklep 4:
Rektorska konferenca RS sprejme »Izjavo rektorske konference o stanju v visokem šolstvu v
Republiki Sloveniji«, ki je priloga gradivu in se pošlje medijem in na Vlado RS.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da na temo financiranja zahteva sestanek pri
predsednici vlade mag. Alenki Bratušek.
Ad 5 Financiranje podporne informacijske infrastrukture za izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov
Sklep 5:
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, da se seznani s potrebami visokošolskih zavodov glede odprtega dostopa do sodobne

informacijske izobraževalne ter raziskovalne infrastrukture in v okviru načrtovanja
nacionalnih sredstev, sredstev Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ali drugih
projektnih sredstev zagotovi delovanje podporne informacijske infrastrukture za
izobraževalne ter raziskovalne dejavnosti visokošolskih zavodov.
Rektorska konferenca RS kot prednostna področja izpostavlja:
 odprti dostop do podatkovnega prostora in strežnikov za potrebe izvajanja študijskih
procesov (Moodle, MOOC …),
 odprti dostop do podatkov in objav iz raziskav, financiranih z javnimi sredstvi,
 odprti dostop do multimedijskih storitev,
 odprti dostop do računskih zmogljivosti (HPC),
 stabilno delovanje in razvoj tehnologij Federacije ArnesAAI za avtentikacijo ter
avtorizacijo dostopa do virov ter storitev,
 večjo podporo za vzdrževanje brezžičnih omrežij Eduroam na visokošolskih zavodih.

Ad 6: Vzpostavitev enotne visokošolske prijavno – informacijske službe
Sklep 6
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se pripravi dopis o stališčih Univerze v Ljubljani
in Univerze v Mariboru glede predloga MIZŠ o prenosu nalog služb VPIS na Državni izpitni
center – RIC.
Ad 7: Zagotavljanje lastnih sredstev v programih teritorialnega sodelovanja v novi
evropski finančni perspektivi 2014-2020.
Sklep 7:
Rektorska konferenca RS predlaga Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da se v razpisih
naslednje finančne perspektive 2014-2020, ko gre za programe teritorialnega sodelovanja,
slovenske univerze izvzame iz zahteve po zagotavljanju 5% lastnega vložka, ter se finančna
določila in pogoje uskladi z določili kot jih imajo razpisi ostalih operativnih programov, npr.
Evropski strukturni skladi, kjer razliko med evropskim sofinanciranjem zagotavlja država.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da prorektorji univerz za raziskovalno področje v
roku enega tedna oblikujejo poziv Vladi RS.
8.

Delovne skupine – poročanje:

8.1. Delovna skupina Za iniciativo Opening Up Slovenia; poroča doc. dr. Nenad Čuš
Babič, Univerza v Mariboru
Sklep 8.1.:
Rektorska konferenca sprejme sklep, da se v mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z
odprtimi izobraževalnimi vsebinami, zaradi boljše zastopanosti slovenskega univerzitetnega
prostora v mednarodnem okolju univerze vključujejo kot skupina na ravni RKRS.
Rektorska konferenca se seznani, da univerze že zaznavamo posamezna vprašanja, povezana
z uvajanjem odprtega izobraževanja. Zato Rektorska konferenca sprejme sklep, da se pozove
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da vzpostavi ustrezne organizacijske strukture,

ki se bodo začele ukvarjati z nastajajočimi problemi; na primer pravna pomoč za potrebe
obvladovanja licenc, zaščita avtorskih pravic v odprtih učnih gradivih.
Rektorska konferenca sprejme sklep, da delovna skupina Za iniciativo Opening Up Slovenia
pripravi poziv za ministrstvo.
8.2. Med univerzitetna komisija, ki bo definirala cilje, ki jih univerze želijo doseči v
procesu internacionalizacije in sistemske ovire, ki onemogočajo doseganje teh ciljev;
poroča doc. dr. Lučka Lorber, Univerza v Mariboru
Sklep 8.2.1.:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da bo pozvala Vlado RS, da v skladu z NPVŠ
oblikuje Nacionalno strategijo za internacionalizacijo visokega šolstva in pristopi k odpravi
administrativnih ovir in koncentraciji virov financiranja za mednarodno mobilnost, kot je
zapisano v ukrepih NPVŠ.
Sklep 8.2.2.:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se zaradi nujnosti usklajenosti institucionalnega
in strokovnega interesa pri oblikovanju zakonskega predloga spremembe 8. člena ZVIS
poveže delo dveh delovnih teles, tako da se Meduniverzitetna komisija, ki bo definirala cilje,
ki jih univerze želijo doseči v procesu internacionalizacije in sistemske ovire, ki onemogočajo
doseganje teh ciljev (imenovana februarja 2013) vključi v Delovno skupino za uporabo jezika
in pripravo strategije za uporabo jezika (imenovana januarja 2014). S tem Rektorska
konferenca RS razreši Meduniverzitetno komisijo, ki bo definirala cilje, ki jih univerze želijo
doseči v procesu internacionalizacije in sistemske ovire, ki onemogočajo doseganje teh ciljev.
8.3. Delovna skupina na temo ocenitve uresničevanja Resolucije o zavezanosti slovenskih
univerz za razvoj kulture kakovosti, sprejete v 2012; poroča doc. dr. Lučka Lorber,
Univerza v Mariboru
Sklep 8.3.1.:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da bo Univerza na Primorskem organizirala
naslednji nacionalni univerzitetni posvet v letu 2016.
Sklep 8.3.2.:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da na NAKVIS posreduje pobudo, da je potrebno
oblikovati merila in postopke za izvedbo programskih akreditacij, ki bodo sledila ciljem in
namenu doseganja kakovosti študijskih programov in v njih opredeljenih študijskih izidov.
Utemeljitev pobude bo oblikovala delovna skupina.
Sklep 8.3.3.:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se Komisija za uresničevanje Resolucije za razvoj
kakovosti združi s Koordinacijo strokovnih služb na področju kakovosti. Novo oblikovana
komisija, ki združuje že imenovane člane prej omenjene komisije in koordinacije, imenuje
Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz.
8.4. Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij; poroča prof. dr. Gvido
Bratina, Univerza v Novi Gorici
Sklep 8.4.

Rektorska konferenca Republike Slovenije članicam priporoča, da v svojih aktih smiselno
povzamejo predlagano rešitev glede zaposlovanja strokovnjakov drugih univerz.
Rektorska konferenca Republike Slovenije je tudi mnenja, da področje habilitacij ne sodi v
Zakon o visokem šolstvu in da naj ostane v izključni domeni avtonomije posamezne univerze.
9.
Razno
Sklep 9.1.:
Rektorska konferenca RS sprejme obvestilo njenega predsednika, da je odstopil od
kandidature za člana vodstva EUA.
Sklep 9.2.:
Rektorska konferenca RS sprejme poziv njenega člana prof. dr. Danijela Rebolja, da naj mu
posredujejo poziv ali pobudo, za katero bi želeli, da se posreduje na dogodku Trans-Atlantic
dialogue 2014: “Higher education in the public eye: Reputation, public opinion and
accountability«, ki bo potekal od 27. do 28. junija 2014 v Torontu.
Seja je bila zaključena ob 12.45. uri, sledila ji je novinarska konferenca.
Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 19. septembra 2014, ob 10.30. uri.
V Ljubljani, 19. junij 2014
Sekretarka
Mag. Jana Lutovac Lah

Predsednik
prof. dr. Ivan Svetlik

