11. seja Senata UL z dne 21.10.2014
Senat Univerze v Ljubljani na 11. seji, dne 21. 10. 2014 sprejel

spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani
1. člen
V Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev
Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 in 24. 4. 2012 se 14. člen dopolni tako, da se za
besedilom »od vložitve vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv« doda besedilo »do
imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne ocene o strokovni ali umetniški
usposobljenosti kandidata v postopku za ponovno izvolitev v isti naziv oz. v postopku za
izvolitev v višji naziv«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi: » V kolikor kandidat vloži hkrati več vlog, v vlogah ne
more uveljavljati iste bibliografije.«
člen

2.

Prvi odstavek 20. člena se spremeni, tako da se za besedo »naziv« doda besedilo »na
podlagi gradiva oz. dejstev, znanih v času imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne
ocene o strokovni ali umetniški usposobljenosti kandidata«.
člen

3.

22. člen se spremeni, tako da za besedo »gradiva« doda besedilo »oz. dejstev, znanih v
času imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne ocene o strokovni ali umetniški
usposobljenosti kandidata.« in se črta besedilo », ki se zahteva za izvolitev v naziv«.
4.

člen

V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Če habilitacijska komisija ni dala
soglasja, lahko kandidat v roku 14 dni od prejema sklepa habilitacijske komisije o zavrnitvi
soglasja, na članici zaprosi za ponovno izvolitev v naziv in postopek se nadaljuje kot
postopek ponovne izvolitve.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni, tako da se glasi: »Če
habilitacijska komisija ni dala soglasja in če kandidat v roku ni zaprosil za ponovno izvolitev,
senat članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev ni mogoča.«
5.

člen

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(imenovanje gostujočega učitelja in gostujočega raziskovalca)
Za gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca se lahko imenuje, kdor ima ustrezno
veljavno habilitacijo ustrezne druge univerze ali raziskovalnega inštituta.
Gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na predlog dekana članice in po
predhodnem mnenju Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani imenuje rektor.

Predlog vsebuje: utemeljitev potrebe po vključitvi gostujočega učitelja ali raziskovalca v
pedagoški oziroma raziskovalni proces ter utemeljitev odličnosti kandidata – znanstveni
dosežki, objave, ugled institucij in obdobje, ko je deloval na njih. Predlogu je potrebno priložiti
dokazilo o veljavni habilitaciji matične institucije.
Gostujoči učitelji ali gostujoči raziskovalci so imenovani za dobo 12 mesecev, z možnostjo
ponovnega imenovanja za dodatnih 12 mesecev. V ta naziv so lahko ponovno imenovani po
preteku 4 let po izteku naziva.
Gostujoči učitelj ali gostujoči raziskovalec ima pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega
dela enake pravice in dolžnosti kot visokošolski učitelj ali raziskovalec. Gostujoči učitelj ali
gostujoči raziskovalec ne sodeluje pri upravljanju članice in univerze.«
6. člen
V 49. členu se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi: »Primerljiva revija mora biti na
enem izmed ustreznih mednarodnih seznamov.«
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 55. člena (kakovostni pogoji), tako da se v 3. alineji črta besedilo
»po opravljenem doktoratu« in v 4. alineji besedilo »po priznanju pomembnih umetniških
del«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj tri dela objaviti v slovenskem
jeziku. To ne velja za tujce.«
8. člen
V 59. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj dve deli objaviti v
slovenskem jeziku. To ne velja za tujce.«
9. člen
V 63. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj eno delo objaviti v
slovenskem jeziku. To ne velja za tujce.«
10. člen
V 78. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega
naziva. Predčasna izvolitev temelji na izjemnih dosežkih kandidata s prvim ali vodilnim
avtorstvom.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat praviloma izpolnjevati pogoje teh Meril za
izvolitev v zaprošeni naziv. Del količinskih pogojev lahko nadomestijo izjemni dosežki.«
11. člen
80. člen se spremeni, tako da se glasi: »Izjemni dosežki kandidata so: pomembna
mednarodna nagrada, pomembna dela z dokazano veliko mednarodno odmevnostjo, ali
svetovno priznani umetniški dosežki. Te dosežke posebej ovrednotijo poročevalci.«

12. člen
V 93. členu se za točko »1. Znanstveno–raziskovalna dejavnost« doda točka »1.0 Izjemni
dosežek v skladu z 80. členom Meril
do 25 točk«.
Za točko » 2. Umetniška dejavnost« se doda točka »2.0 Izjemni umetniški dosežek v skladu
z 80. členom Meril
do 25 točk«.
Točka »3.5 Študentska ocena, povprečna anketna ocena več kot 4.5 za vsako leto, ocena se
upošteva pri največ enem predmetu letno« se spremeni, tako da se glasi: » 3.5 Študentska
ocena, povprečna ocena v zgornjih 10% ocenjevalne lestvice na članici, ocena se upošteva
pri največ enem predmetu letno.«
13. člen
(prehodna in končna določba)
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu Univerze v Ljubljani.
Sprememba tretje alineje prvega odstavka 55. člena in sprememba četrte alineje prvega
odstavka 55. člena se začneta uporabljati za vloge, vložene po 1. 1. 2018.

Spremembe so objavljene na spletni strani Univerze v Ljubljani:
http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki
/2013071111373294/

