31. seja Senata UL z dne 18.10.2016
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 18.10.2016 (veljajo od 3.11.2016 dalje)
Prof. dr. Martin Čopič, prorektor, je povedal, da so zaradi potreb pri projektih pametne
specializacije (SPS), pripravili dva predloga sprememb meril, in sicer predlog A, kjer se
naredijo spremembe potrebne zaradi primerljivosti pedagoških nazivov z znanstvenimi
oziroma raziskovalnimi nazivi (dodana tabela). Ob izvolitvi v pedagoški naziv, senat članice ali
senat UL kandidata izvoli za enako časovno obdobje tudi v primerljivi znanstveni oziroma
raziskovalni nazivi. Kot predlog B pa smo pripravili spremembe prvega odstavka 69. člena
Meril, ki predvideva črtanje kriterija povprečne ocene 8 za asistenta raziskovalca. MIZŠ za
sodelujoče na programih SPS zahteva naziv in vnos sodelujočih raziskovalcev v bazo SICRIS.
Merila v prvem odstavku 69. člena za asistenta raziskovalca zahtevajo povprečno oceno 8. Za
izvajanje projektov potrebujemo večje število ljudi, vsi pa nimajo povprečne ocene 8, da bi jih
lahko izvolili v naziv AS-raziskovalec. Kriterije za izvolitve v naziv AS-raziskovalec na UL so
strožji, kot jih zahteva ARRS, zato na projekte ne moremo vključiti obstoječe in potencialne
nove zaposlene, ki ne dosegajo povprečne ocene 8, čeprav so se na različnih projektih, kot
raziskovalci dobro izkazali.
Prof. dr. Marko Petrič je komentiral, da je prva rešitev (predlog A) mnogo boljša. Gre dejansko
za to, kar smo slišali, in sicer problem vpisa v SICRIS.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je povedal, da podpira predlog A. Hkrati pa je vprašal glede obrazcev
M1, M2, in sicer, če bomo oba naziva zapisali, da bo ARRS to vedel. Prof. dr. Martin Čopič je
povedal, da lahko zapišemo en naziv ali oba oz. naziv, ki je v klasifikaciji agencije.
Prof. dr. Matjaž Krajnc je povedal, da glede na to, da je 5a člen potrebno sprejeti, ga zanima,
ali so nekatere pogodbe o delu, ki jih imamo na univerzi, nelegalne. Kar nekaj redih
profesorjev, ki se je upokojilo, je šlo na raziskovalna delovna mesta, in sicer na mesta z
nazivom znanstvenega svetnika. Nobene ekvivalentnosti priznavanja ni bilo. Prof. dr. Martin
Čopič je odgovoril, da gre tukaj za strokovnega svetnika in ne za znanstvenega svetnika. To
sta dve različni zadevi. Strokovni svetnik obstaja v naši kadrovski strukturi, ki nima nobene
zveze z znanstvenim svetnikom.
Prof. dr. Miha Humar je pohvalil univerzo, ker se je hitro odzvala na problem, ki so ga
vzpostavili. To je vredno vse pohvale.

SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, in sicer predlog A.
Sklep je bil soglasno sprejet.

