15. seja Senata UL z dne 3.3.2015
(sklepi, sprejeti na 12. seji HK UL z dne 28.1.2015)

I.
Obravnava dopisa UL MF št. 105-16-4/14, z dne 19.11.2014 (dodatni / posebni /
pogoji za izvolitev v naziv).
Članica UL MF naproša Habilitacijsko komisijo UL in Senat Univerze v Ljubljani, da
poda soglasje o 112. členu Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF, ki
opredeljujejo dodatne posebne pogoje za izvolitev v naziv na posameznih
habilitacijskih področjih.
HK UL je preučila predlog članice UL MF in se strinja s predlogom dodatnih /
posebnih pogojev za izvolitev v naziv.

SKLEP SENATA UL:
Senat UL se strinja s stališčem HK UL in podaja soglasje k 112. členu Pravilnika
o organizaciji in delovanju UL MF, ki opredeljujejo dodatne posebne pogoje za
izvolitev v naziv na posameznih habilitacijskih področjih.
Sklep je bil sprejet soglasno.

II.
Obravnava dopisa UL FA št. 024-1/2014, z dne 28.11.2014 (dopolnitve interpretacij
meril).
Članica UL FA je posredovala HK UL dopolnitve obstoječih prilog UL FA k Merilom
za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev
Univerze v Ljubljani, s katerimi spreminjajo 3. točko obstoječih interpretacij UL FA, z
dne 28.5.2012, na način, da jih pod točko 3. dopolnjujejo s prilogami za umetniško
področje (priloga 4). Hkrati v potrditev pošiljajo tudi obrazec s predstavitvenimi
podatki kandidata in zbirnikom točk za posamezni naziv.
HK UL je preučila dopolnitev obstoječih prilog in pri pregledu ugotovila oz. svetuje
članici:
1) da se točkovalnik ne sme spreminjati, saj velja za vse članice UL;
2) da naj kazalce mednarodne odmevnosti znanstvenega dela kot zahteve vključijo v
obrazec »predstavitev kandidata«;
3) glede potrditve obrazca s predstavitvenimi podatki kandidata in zbirnikom točk za
posamezni naziv, HK UL svetuje, da naj članica v obrazcu »predstavitev
kandidata«,14. člen (Kvantitativno izpolnjevanje habilitacijskih pogojev) in
točkovalnik prilagodi svojim interpretacijam oz. specifikam – kot opombo HK UL
navaja, da je 27.6.2013 zaprosila članice po e-pošti, da predlogo obrazca
Predstavitev kandidata, zlasti tabelo pod točko 14, prilagodijo pogojem, ki veljajo
na posamezni članici. Poleg tega je HK UL članice zaprosila za pripravo obrazca
za vse nazive in da naj ločeno pripravijo tudi obrazce za predstavitev kandidatov,
ki prosijo za izvolitev v naziv po starih merilih (in da naj se tudi tu ustrezno
popravijo postavke v točki 14). Članice smo z dopisom z dne 21.1.2014 (zadeva:
Obvestilo Habilitacijske komisije UL) zaprosili, da podajo izjavo, da so podatki v

stolpu »Normativ« (minimalni pogoji za izvolitev v naprošeni naziv), v Tabeli 1 v
obrazcu »Predstavitev kandidata«, skladni z interpretacijo »novih meril«.
4) HK UL ugotavlja tudi, da dopis in priloga 4 nista usklajeni.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL se strinja z navedbami HK UL glede dopolnitve interpretacij meril za
UL FA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

