30. seja Senata UL, z dne 22. 9. 2020
(sklepi HK UL sprejeti na 25. seji HK UL dne 17. 6. 2020)
UL FF – vprašanja, povezana z zahtevo po navajanju afiliacije UL pri pomembnih delih
kandidatov
Vprašanje članice UL FF:

HK UL je preučila vprašanje članice UL FF in meni, da Merila v zvezi z zahtevo po
navajanju afiliacij UL pri pomembnih delih ne predvidevajo izjem na podlagi
zaposlitvenega statusa. Te zahteve ni za izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega
sodelavca, kar pa tudi velja za vse kandidate, ne glede na njihov zaposlitveni status. Torej
se lahko taki kandidati, ki niso zaposleni na UL, izvolijo v naziv docenta, za izvolitev v
nadaljnje nazive pa morajo pri pomembnih delih navajati afiliacijo UL.
________________________________________________________________________
UL FŠ – vprašanja, povezana z zahtevo po navajanju afiliacije UL pri pomembnih delih
kandidatov
Vprašanje članice UL FŠ:

HK UL je preučila vprašanja UL FŠ in pojasnjuje, da je spremembe Meril sprejel Senat
UL, kjer je bil obravnavan tudi namen te zahteve.
V primerih, ko je kandidat večino svojega raziskovalnega dela opravil na drugih
inštitucijah, se upošteva določilo 42. člena Meril, ki določa, da »v primeru, ko je Univerza

v Ljubljani kandidatu priznala naziv, pridobljen zunaj UL, ta zahteva velja za dela, ki so
bila sprejeta v objavo v obdobju po priznanju naziva.« Prav tako ta zahteva ne velja za
izvolitev v naziv docenta. Torej se zahteva nanaša na opus del kandidatov, ko imajo ti
habilitacijski naziv UL. Pri umetniških delih se običajno ne navaja afiliacija, torej ta
zahteva ne bi bila smiselna.
_________________________________________________________________________

UL FRI – predlog dopolnitve Prilog k Merilom UL FRI
UL FRI je 11. 3. 2020 na HK UL naslovila predlog Prilog UL FRI k Merilom. HK UL je na 22.
seji dne 25. 3. 2020 preučila predlog članice UL FRI in ocenila predlog UL FRI, da mora biti
univerzitetni učbenik recenziran s strani recenzenta, ki ga je imenoval Senat UL FRI, kot
potencialno diskriminatoren do kandidatov, ki so morda svojo karierno pot začeli drugje, na drugi
univerzi, npr. v tujini, in tam izdali kakovosten učbenik. Zato je HK UL zaprosila UL FRI, da to
zahtevo preoblikuje tako, da ne bo diskriminatorna, hkrati pa, da bo zagotavljala ustrezno kakovost.
Na osnovi tega zaprosila je UL FRI obravnavala popravek oz. dopolnitev na HK UL poslanega
predloga Priloge k Merilom UL FRI in sprejela dopolnitev k predlogu sprememb Interpretacij UL
FRI k Merilom UL za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev
Univerze v Ljubljani s prilogami za obravnavo na HK UL oz. Senatu UL, in sicer:
“Recenzirani univerzitetni učbenik, ki nadomešča pomembno delo, morajo ocenjevalci v svojih
poročilih posebej oceniti in argumentirati, zakaj ga ocenjujejo kot pomembno.”
HK UL je preučila popravljen predlog dopolnitve Prilog k Merilom članice UL FRI in
meni, da je predlog ustrezno pripravljen in ga posreduje Senatu UL v potrditev.
__________________________________________________________________________
UL FRI – vprašanje glede dela v slovenskem jeziku
Članica UL FRI je posredovala naslednje vprašanje: »Med pogoji za habilitacijo v naziv docent je tudi delo
v slovenskem jeziku. Ali med dela štejejo tudi doktorati?«
HK UL je preučila vprašanje in meni, da je podrobnejša opredelitev ustreznih del, ki lahko štejejo
za izpolnjevanje pogoja zahtevanih del v slovenskem jeziku, sicer prepuščena Prilogam k Merilom
posamezne članice. Vendar HK UL soglasno meni, da se lahko za izpolnjevanje tega pogoja
upoštevajo zgolj dela, ki se sicer upoštevajo za izvolitev v naziv oz. se lahko vrednotijo v
točkovniku. Med temi deli pa ni doktorske disertacije.

