16. seja Senata UL z dne 31.3.2015
(sklepi, sprejeti na 13. seji HK UL z dne 4.3.2015)

I.
Vloga za dopolnitev habilitacijskih področij UL PeF – Muzejska pedagogika in sprememba
oz. dopolnitev 4. točke Prilog UL PeF z dne 7.7.2011 (prejeto dne 24.2.2015).
Komisija za kadrovske zadeve - habilitacije PeF UL je na svoji seji dne 16. 2. 2015 sprejela
sklep o dopolnitvi habilitacijskih področij Pedagoške fakultete UL. V nadaljnjo obravnavo PeF
UL posreduje utemeljitev novega habilitacijskega področja - Muzejska pedagogika.
Sprememba oz. dopolnitev 4. točke Prilog Pedagoške fakultete UL k Merilom za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne
25. 10.2011 (in spremembe z dne 24. 4. 2012 in 21. 10.2014) - količinski pogoji za izvolitev v
naziv redni profesor in znanstveni svetnik, izredni profesor in višji znanstveni sodelavec,
docent in znanstveni sodelavec (členi 55 - 64. Meril), ki jih je senat PeF UL sprejel dne 7. 7.
2011.
Komisija za kadrovske zadeve - habilitacije PeF UL je na svoji seji dne 16.2.2015 sprejela
sklep o spremembi oz. dopolnitvi Prilog PeF UL z dne 7. 7. 2011 - količinski pogoji za
izvolitev v naziv redni profesor in znanstveni svetnik, izredni profesor in višji znanstveni
sodelavec, docent in znanstveni sodelavec (členi 55 - 64. Meril) in jih posreduje v nadaljnjo
obravnavo.
Predlog dopolnitve količinskih pogojev temelji na težnji po izenačitvi prispevkov v revijah, ki
jih indeksirajo SSCI, SCI z IF>O oz. ABCI revije s prispevki v revijah, ki jih indeksira
SCOPUS (revije s SJR>O), ker je za habilitacijska področja fakultete značilno, da SSCI, SCI
z IF>O oz. ABCI revije niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti.
HK UL je preučila predlog članice UL PeF, ki zaproša za novo habilitacijsko področje
Muzejska pedagogika in glede na dejstvo, da na Univerzi ni težnje po odpiranju novih
področij, s 5 glasovi članov za ter 7 glasovi članov proti, ne podpira predloga, da se doda na
seznam novo habilitacijsko področje Muzejska pedagogika.
HK UL je preučila tudi predlog spremembe oz. dopolnitve 4. točke Prilog Pedagoške
fakultete UL k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10.2011 (in spremembe z dne 24. 4. 2012 in 21.
10.2014). HK UL meni, da bi s predlogom članice UL PeF posegali v obstoječa Merila in
smatra, da splošna izenačitev prispevkov glede na merila ni možna. Vendar predlaga članici
UL PeF, da priznavanje revij SCOPUS uredi znotraj internih interpretacij (skladno s splošnimi
pogoji in zahtevami Meril).
HK UL je predlog po razpravi soglasno podprla.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL se je seznanil z vlogo UL PeF za dopolnitev habilitacijskih področij
PeF z novim področjem "Muzejska pedagogika" in s predlagano spremembo oz.
dopolnitev 4. točke Prilog UL PeF z dne 7.7.2011. Senat UL se strinja s
stališčem, ki ga je do teh dveh zadev zavzela HK UL.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je glasoval proti.

