19. seja Senata UL z dne 30.6.2015
(sklepi, sprejeti na 16. seji HK UL z dne 27.5.2015)
I.
Dopolnitev interpretacij Meril za volitve UL BF; prejeto dne 11.5.2015
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstevnih delavcev ter sodelavcev
univerze v Ljubljani - interpretacija Biotehniške fakultete, sprejeto na 8. seji Senata
Biotehniške fakultete, 27. 6. 2011, z dopolnitvami sprejetimi na 15. seji Senata Biotehniške
fakultete, 4. 5. 2015
Predlagane spremembe se nahajajo v naslednjih členih:
 Redni profesor in znanstveni svetnik (54. člen Meril)
 Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec (58. člen Meril)
 Ponovna izvolitev v naziv izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca
(sprejeto na 11. seji senata BF, 19.12.2011, 56. sklep)
 Docent in znanstveni sodelavec (62. člen Meril)
 Ponovna izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega sodelavca (sprejeto na 11. seji
senata BF, 19.12.2011, 56. sklep)
 Kazalci mednarodne odmevnosti za umetniška dela (47. člen) – za področje
Krajinsko oblikovanje
 Interpretacija 60. člena Meril UL za področje Krajinsko oblikovanje
 Ponovna izvolitev v naziv asistent
 Ponovna izvolitev v naziv asistent – raziskovalec
 Ponovna izvolitev v naziv asistent po umetniški poti
 Razvrstitev revij v skupine
1.1.1. I. skupina
1.1.2

1.1.3

IIa. skupina
IIb. skupina
IIIa. skupina
IIIb. skupina
IIIc. skupina

1.1.4

IV. skupina

1.1.5

V. skupina

zgornjih 5 % najvišje citiranih revij s
posameznega področja
revije iz 1. četrtine, razen 5 % najvišje
citiranih revij
revije iz 2. četrtine
revije iz 3. četrtine
revije iz 4. četrtine, če je IF(JCR)>0
SCI, SSCI ali AHCI revije z IF(JCR)=0 in
revije s seznama BF, ki nadomeščajo SCI,
SSCI ali AHCI revije
recenzirane revije, indeksirane v
mednarodnih bazah podatkov
ostale recenzirane revije

do 12 točk
do 8 točk
do 7 točk
do 6 točk
do 5 točk
do 4 točke
do 2 točki
do 1 točke

Seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z
revijami, indeksiranimi v SCI, SSCI, oz. AHCI
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Interpretacija 93. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, točka 3.5

Del besedila »povprečna ocena v zgornjih 10 % ocenjevalne lestvice na članici« pomeni, da
mora kandidat doseči oceno najmanj 2.5, na lestvici od -3 do +3. Ocena se upošteva pri
največ enem predmetu letno.
SKLEP št. 13.8.:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe individualnih interpretacij novih Meril
na UL Biotehniški fakulteti.
Sklep so senatorji sprejeli z večino glasov, trije senatorji so bili proti sprejetju
predloga, trije senatorji pa so se vzdržali glasovanja.

II.
Priloge k novim habilitacijskim merilom - dopolnitev interpretacij UL FŠ; prejeto po epošti dne 13.5.2015,
HK UL je s strani UL FŠ prejela dopolnjen predlog sprememb Meril UL FŠ (predlog HK UL z
dne 22.4.2015, in sicer je bila predlagana manjša modifikacija revij II. d skupine), z njimi
soglaša in jih posreduje Senatu UL v potrditev.
SKLEP št. 13.9.:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe individualnih interpretacij novih Meril
na UL Fakulteti za šport.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

