25. seja Senata UL dne 28. 2. 2012
(sklepi, sprejeti na 5. seji HK UL dne 11. 11. 2012)
VII. HK UL je obravnavala vprašanja članic UL v zvezi z Merili za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne
25.10.2011 (v nadaljevanju: nova Merila).
1. Nova Merila v 3. odstavku 95. člena določajo, da mora kandidat ob prvi izvolitvi po novih
Merilih za izvolitev v višji naziv izpolniti le razliko med količinskimi zahtevami za izvolitev v
trenutni in količinskimi zahtevami za izvolitev v višji naziv po novih Merilih.
UL FU v e-dopisu z dne 28.11.2011 naproša za ponazoritev določila 3. odstavka 95. člena
novih Meril z zgledom.
Zgled HK UL:
Skladno z novimi Merili mora kandidat za izvolitev v naziv redni profesor v zadnjem
elekcijskem obdobju objaviti najmanj 7 mednarodno odmevnih člankov (del) ter pri
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseči najmanj 30 točk.
2. Nova Merila v 39. členu kot skupni pogoj za izvolitev v naziv med drugim določajo aktivno
znanje vsaj enega svetovnega jezika. 42. člen novih Meril določa, da se aktivno znanje
tujega jezika izkazuje z dokazilom institucije, ki je pristojna izdajati tovrstna potrdila, ali z
mednarodno uveljavljenim potrdilom znanja določenega jezika (TOEFL, IELTS, TCF,
TestDaF, CELU ipd.). Kandidat za izvolitev v naziv, ki je dosegel doktorat na tuji univerzi po
programu, ki je potekal v enem od svetovnih jezikov, in je tudi doktorsko disertacijo napisal v
tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju enega od svetovnih jezikov. Znanje
tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi.
HK UL je na pobudo UL FF, ki je postavila vprašanje, ali bodo morali tudi diplomanti
jezikovnih smeri (npr. angleščine, nemščine itd.) pridobivati dodatna potrdila, razpravljala o
42. členu novih Meril.
Sklep HK UL št. 1:
HK UL predlaga določnejšo ureditev 42. člena novih Meril.
Sklep HK UL št. 2:
HK UL pojasnjuje, da k novim Merilom do nadaljnjega uporablja interpretacijo, ki jo je
sprejela na svoji 21. seji dne 14.10.2009, skladno s katero se kot dokazilo o aktivnem znanju
vsaj enega svetovnega jezika upošteva uspešno opravljen izpit iz tujega jezika na UL FF,
uspešno opravljen izpit iz tujega jezika na dodiplomskem študiju, zaključen študij na ugledni
tuji univerzi ali dokazilo o opravljenem izpitu tujega jezika z RIC-a (Državni izpitni center). HK
UL bo s svojim stališčem seznanila Senat UL.
3. Nova Merila v 69. členu med drugim določajo, da je v naziv asistenta in asistenta –
raziskovalca lahko izvoljen kandidat, ki je:
- dokončal predhodni študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), s tem da se pri
izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih
študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje pridobljene
izobrazbe;
- za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav
dobro (8).

HK UL je razpravljala o vprašanju UL FE, prejetem v e-dopisu dne 23.12.2011, ali se pri prvi
izvolitvi v naziv asistent kandidata, ki ima znanstveni magisterij ali doktorat, po novih Merilih
kot pogoj zahteva tudi povprečna ocena na dodiplomskem študiju in ocena diplomskega
dela.
Sklep HK UL:
HK UL meni, da pri prvi izvolitvi v naziv asistent kandidata, ki ima doktorat znanosti ali
magisterij znanosti, ni treba preverjati povprečne ocene študija in ocene zaključnega dela.
HK UL bo s svojim stališčem seznanila Senat UL.
VIII. HK UL je vprašanje UL FF, ali so kandidati, ki so v postopku, oz. kandidati, ki so vlogo
oddali še pred sprejemom prilog, upravičeni do ene ali do dveh izvolitev v skladu s starimi
Merili, obravnavala na svoji 4. seji dne 7.12.2011, ko je sklenila, da strokovna služba UL po
zaprosilu HK UL pridobi mnenje pravne službe UL.
HK UL je obravnavala stališče strokovne službe UL z dne 9.1.2012, pripravljeno v
sodelovanju s pravno službo UL, v katerem je med drugim navedeno, da 94. člen novih Meril
določa, da se postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo novih Meril, končajo po
pogojih in Merilih, po katerih so bili začeti. To pomeni, da se vloge kandidatov, ki so na dan
uveljavitve novih Meril, tj. na dan 1. 11. 2011, v postopku za izvolitev v naziv, presojajo po
starih Merilih. Ti kandidati imajo skladno s 1. odstavkom 95. člena novih Meril pravico še
enkrat zaprositi za izvolitev v isti ali višji naziv po starih Merilih. Sprejem novih prilog k novim
Merilom ne bo vplival na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz novih Meril in njihovih prehodnih
in končnih določb.
Sklep HK UL:
HK UL se strinja z zgoraj navedenim stališčem strokovnih služb UL. HK UL bo s stališčem
seznanila Senat UL.

X. Sklep HK UL:
HK UL pojasnjuje, da presoja vloge za izvolitev v naziv po novih Merilih tako, da ne niža
zahtev po mednarodni pomembnosti oz. odmevnosti, ki so bile določene za izvolitev v naziv
po starih Merilih. HK UL bo s svojim stališčem seznanila Senat UL.

