10. seja Senata UL z dne 16.9.2014
(sklepi, sprejeti na 7. seji HK UL dne 18.6.2014)

Vprašanje VF UL (prejeto dne 29.5.2014 – vrednotenje mentorstva v okviru študijskih
programov za izpopolnjevanje za namen habilitacije):
HK UL se je seznanila z dopisom UL Veterinarske fakultete s katerim predlagajo
vrednotenje mentorstva v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje, ki jih je leta
2012 akreditiral NAKVIS, za namen habilitacije in se strinja z danim predlogom. UL
VF naj to uredi v okviru interne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, ki veljajo za UL
VF in sicer tako, da v točkovalniku, v rubriki št. 3.4 "Mentorstvo", v rubriki 3.4.3.
dodajo besedilo "in študijskih programih za izpopolnjevanje" (torej, bi se rubrika 3.4.3
glasila "Pri študentskih raziskovalnih nalogah in študijskih programih za
izpopolnjevanje"). Mentorstvo naj se nato ustrezno ovrednoti v točkovalniku, z
vrednostjo do 1 točke.

Vprašanje, kako razumeti zahtevo po »vodenju projekta«
Predsednik HK UL je predstavil stališče HK UL, da bo o ustreznosti izkazanega vodenja
oziroma nosilstva projekta, kadar tako vodenje zahtevajo Merila za izvolitve, odločala ob
obravnavi vsake individualne vloge posebej in sicer na podlagi mnenj, ki jih bodo o tem
podali strokovni poročevalci.
SKLEP št. 9.8.: Senat UL se strinja, da se bo HK UL o ustreznosti izkazanega
vodenja oziroma nosilstva projekta, kadar tako vodenje zahtevajo Merila za izvolitve,
odločala ob obravnavi vsake individualne vloge posebej in sicer na podlagi mnenj, ki
jih bodo o tem podali strokovni poročevalci.
Senat UL je soglasno sprejel.

Ali glede na nova Merila kriterij 3 mesečnega neprekinjenega delovanja v tujini velja
tudi za izvolitev v naziv znanstveni svetnik ali samo za naziv redni profesor?
SKLEP št. 9.9.: Senat UL se strinja, da je po novih Merilih 3 mesečno neprekinjeno
delovanje v tujini pogoj tudi za izvolitev v naziv znanstveni svetnik, kar je razvidno iz
58. člena v povezavi s 55. členom novih Meril.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je bil vzdržan.

