12. seja Senata UL z dne 25.11.2014
(sklepi, sprejeti na 9. seji HK UL z dne 22.10.2014)
I.
HK UL je prejela s strani Zdravstvene fakultete in njene Habilitacijske komisije prošnjo za
pojasnilo glede ravnanja v primeru, če se želi kandidat habilitirati po t.i. starih merilih (z dne
05.11.1996, s spremembami in dopolnitvami), pri čemer je bil Študentski svet v predpisanem
roku pozvan za pripravo mnenja o pedagoški usposobljenosti kandidata, pa tega mnenja ni
oddal pravočasno oziroma ga ni oddal niti po izteku roka.
ZF UL prosi za nasvet, kako ravnati glede na to, da »stara« merila ne postavljajo
presumpcije pozitivnega mnenja, v kolikor ga Študentski svet v odprtem roku ne odda (kar pa
določajo t.i. »nova« Merila za izvolitve v nazive, z dne 25.10.2014, v svojem 91. členu: »Če
študentski svet članice ne izdela mnenja o pedagoškem delu kandidat v roku, ki mu ga je za
izdelavo mnenja postavil senat, se šteje, da je mnenje pozitivno«).
Ali naj se postopa torej analogno z »novimi« merili, čeprav so bila sprejeta naknadno.
SKLEP SENATA UL:
Glede vprašanja UL ZF, se Senat UL strinja s sklepom HK UL, da se v primerih,
ko se kandidatova vloga presoja po t.i. starih merilih (z dne 05.11.1996, s
spremembami in dopolnitvami) in je bil Študentski svet v predpisanem roku
pozvan za pripravo mnenja o pedagoški usposobljenosti* kandidata, pa le-tega
mnenja ni oddal pravočasno oziroma ga ni oddal niti po izteku roka, smiselno
analogno uporabljajo določila obstoječih (»novih«) Meril.
(*Opomba: Dejansko gre v skladu z Merili za mnenje o pedagoškem delu.)
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

II.
Senat UL je na seji dne 29.4.2014 potrdil novi oziroma združeni habilitacijski področji na UL
FGG (Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, Načrtovanje in urejanje prostora).
Pri tem sta se pojavili vprašanji glede uporabe pomembnih del v primeru, ko je delavec
izvoljen v naziv izrednega profesorja na dveh starih področjih, ki sta bili opravljeni v različnih
času: Gradbeni materiali leta 2010 (velja do 2015) in Operativno gradbeništvo leta 2014
(velja do 2019):
1.) Ali lahko delavec v vlogi za izvolitev v naziv rednega profesorja (predvidoma decembra
2015) na novem področju Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo predloži celotno/združeno
bibliografijo (torej z obeh starih področij)?
2.) Ali lahko delavec v tej vlogi predloži dela, objavljena v obdobju 2010-2014, četudi so že
bila predložena za izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje Operativno
gradbeništvo? Teh del namreč ne bo mogoče uveljavljati za noben drug naziv (dve stari
področji sta sedaj združeni v eno) oziroma ali lahko uporabi le tista dela, ki še niso bila
predložena v nobeni vlogi za izvolitev?
SKLEP SENATA UL:
Glede vprašanja UL FGG, se Senat UL strinja s sklepom HK UL, da je pravilno,
da kandidat predloži celotno (združeno) bibliografijo, ker se tako bistveno bolj
jasno vidi, ali kandidat ustrezno pokriva celotno habilitacijsko področje in da

delavec lahko predloži dela, objavljena v obdobju 2010-2014, četudi so že bila
predložena za izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje Operativno
gradbeništvo.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

III.
FGG UL je dne 14.7.2014 naslovila na HK UL dopis za spremembo priloge k Merilom za
izvolitve v nazive, ki velja na UL FGG:
Senat UL je na svoji 7. seji dne 29.4.2014 s sklepom potrdil združena habilitacijska področja,
ki veljajo na UL FGG: To so:
 Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo,
 Geodezija in geoinformatika,
 Načrtovanje in urejanje prostora.
Na podlagi tega sklepa je senat UL FGG na seji dne 2.7.2014 sprejel naslednji sklep o
spremembi priloge k Merilom za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavec ter sodelavec, ki velja na UL FGG:
"Sklep št. 5.12
Zaradi združitve habilitacijskih področij, senat UL FGG sprejme spremembo Priloge
UL FGG k Merilom za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
ter sodelavcev UL, in sicer »Seznam dodatnih revij, ki velja za UL FGG« in je priloga
k zapisniku. Novi seznam dodatnih revij se posreduje HK UL v potrditev."
SKLEP SENATA UL:
Glede novega seznama dodatnih revij na UL FGG, Senat UL z njim
soglaša in ugotavlja, da gre zgolj za logično združena habilitacijska
področja.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

