Sklep Senata FMF z dne 11. 4. 2012 - Imenovanje Programskega sveta FMF UL
PROGRAMSKI SVET FMF
Na podlagi 2. odstavka 78. člena Statuta Univerze v Ljubljani z dne 21. 12. 2004 (Ur. l. RS št.
8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) in 16. alinee 52. člena Pravil o organiziranosti
in delovanju FMF z dne 13. 4. 2005, se Senatu FMF predloži predlog za imenovanje
Programskega sveta, in sicer:
Definicija:
Programski svet Fakultete za matematiko in fiziko (PS FMF) je posvetovalno telo Senata FMF v
zadevah vsebine študijskih programov, ki se izvajajo na fakulteti.
Sestava:
PS FMF je sestavljen iz osmih članov, predstavnikov pedagoške, znanstvene in gospodarske
sfere povezane s področjem študijskih programov FMF, ter predstavnikov študentov. Šest
članov PS FMF imenuje Senat FMF, dva člana pa študentski svet FMF. Pri imenovanju
predstavnikov Senat FMF skrbi za enakomerno zastopanost omenjenih področij. Šest članov, ki
jih imenuje senat, je izbranih iz vrst visokošolskih učiteljev FMF (dva člana), predstavnikov
drugih visokošolskih ali raziskovalnih organizacij (dva člana) ter predstavnikov gospodarstva
(dva člana). Vsaj štirje izmed šestih članov, ki jih imenuje Senat, niso redno zaposleni na FMF.
Naloge:
PS FMF skrbi za preverjanje vsebine študijskih programov FMF, predvsem njihove usklajenosti
in aktualnosti glede na
- najnovejša svetovna znanstvena dognanja,
- pedagoško ustreznost,
- potrebe gospodarstva.
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Enkrat letno člani sveta podajo pisna priporočila Senatu FMF glede morebitnih sprememb in
dopolnitev posameznih študijskih programov. Člani sveta se lahko po svoji presoji pri pripravi
priporočil posvetujejo s pedagoškimi delavci in študenti FMF.
Člani PS FMF dvakrat letno pregledajo naključno izbrane vzorce izpitnih vprašanj in ugotavljajo
njihovo ustreznost glede na učni program predmetov, na katera se vprašanja nanašajo. Vzorce
izpitnih vprašanj svetu posredujeta predstojnika oddelkov.
Naloge Senata FMF v zvezi s PS FMF:
Senat FMF obravnava letna poročila PS FMF o študijskih programih na eni izmed svojih sej. Po
priporočilih PS FMF lahko Senat FMF predlaga ustrezne spremembe študijskih programov.
Senat FMF dvakrat letno obravnava morebitne pripombe PS FMF glede neustreznosti vzorcev
izpitnih vprašanj. Senat FMF lahko glede na priporočila PS FMF ustrezno ukrepa pri nosilcih in
izvajalcih konkretnih predmetov, na katere se nanašajo pripombe.
Senat FMF poskrbi, da so letna poročila PS FMF javno dostopna.
Organiziranost:
Člani PS FMF med seboj določijo predsednika sveta, ki po potrebi sklicuje sestanke sveta in
vodi pripravo priporočil in nasvetov.
Mandat članov PS FMF je tri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Dekan
Akad. prof. dr. Franc Forstnerič, l. r.
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