31. seja Senata UL, z dne 20. 10. 2020
(sklepi HK UL sprejeti na 26. seji HK UL dne 23. 9. 2020)
Vprašanje članice UL EF, vezano na 85. člen krovnih Meril – količinski pogoj za prvo ponovno
izvolitev v naziv asistent-raziskovalec
Ali je možno, da je pri drugi izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec, v 85. členu Meril pomotoma izpadla
alineja: - ima vsaj magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred junijem 2004, po analogiji, ki velja za
tretjo izvolitev? Nekako ni logično, da se lahko drugič izvoliš v ta naziv samo ob pogoju, da si vpisan na
doktorski študij in imaš opravljenih 60 ECTS, pri tretji izvolitvi pa ali da imaš magisterij ali 120 ECTS
doktorskega programa.
»85. člen Meril (količinski pogoji za ponovno izvolitev v naziv asistent-raziskovalec)
Kandidat je lahko drugič izvoljen v naziv asistent-raziskovalec, če:
 je pridobil 60 ECTS študijskega programa 3. stopnje.
Kandidat je lahko tretjič izvoljen v naziv asistent-raziskovalec, če:
 ima vsaj magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred junijem 2004 ali
 je pridobil 120 ECTS študijskega programa 3. stopnje.
Kandidat je lahko četrtič izvoljen v naziv asistent-raziskovalec, če:
 ima doktorat znanosti in
 je dosegel kumulativno najmanj 15 točk iz znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
Kandidat je lahko petič in nadalje izvoljen v naziv asistent-raziskovalec, če:
 je od datuma oddaje vloge za zadnjo izvolitev dosegel najmanj 5 točk iz znanstvenoraziskovalne
dejavnosti.«
HK UL je preučila vprašanje članice UL EF in ugotavlja, da je pri pripravi Meril pomotoma izpadla dotična
alineja. Drugačna razlaga ni smiselna, saj za drugo izvolitev, za katero je zahtevano manjše število ECTS (60
ECTS študijskega programa 3. stopnje) tudi ustreza magisterij po programu za pridobitev izobrazbe,
sprejetim pred junijem 2004.
HK UL zato predlaga, da se napaka odpravi pri naslednji večji spremembi krovnih habilitacijskih Meril, do
takrat pa sprejema naslednjo (začasno) rešitev.
HK UL sprejema interpretacijo pogojev za ponovno izvolitev v naziv asistent-raziskovalec, in sicer
tako, da za drugo izvolitev ustreza magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred
junijem 2004 ali 60 ECTS študijskega programa 3. stopnje.
Redakcijski popravek bo uvrščen v mapo za naslednje večje spremembe krovnih habilitacijskih Meril, do
takrat pa bo za članico UL EF oz. za vse članice UL zadostovala interpretacija HK UL.
_________________________________________________________________________________
Vprašanje članice UL FŠ glede točkovanja pri prvi izvolitvi v naziv višji predavatelj
72. člen Meril opredeljuje, da je potrebno za naziv višji predavatelj pridobiti najmanj 16 točk (kumulativno)
iz objavljenih del, od tega najmanj 6 točk po končanem podiplomskem študiju. Merila v členih 56., 57., 61.,
62., 64., 67. in 68. natančno določajo, da se objavljena dela obravnavajo ločeno od pedagoške dejavnosti (pri
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti). Vendar pa 49. člen Meril pravi, da se točkuje tudi
pedagoška dejavnost:

Se torej pri prvi izvolitvi v naziv višji predavatelj upošteva pedagoška dejavnost ali ne, glede na to, da nikjer
ni izrecno napisano? Za ponovno izvolitev v naziv višjega predavatelja je v 73. členu izrecno napisano, da
se pedagoška dejavnost upošteva:

HK UL je obravnavala vprašanje članice UL FŠ in se strinja, da je zapis v Merilih lahko nekoliko dvoumen.
Vendar je iz konteksta mogoče sklepati, da je bolj smiselna interpretacija, da se zahteva za prvo izvolitev
v naziv višji predavatelj 16 točk iz znanstvenoraziskovalne, umetniške, strokovne in pedagoške
dejavnosti. Taka interpretacija se je tudi dosledno uporabljala v habilitacijskih postopkih do zdaj.
Ob naslednji večji spremembi krovnih habilitacijskih Meril, bo HK UL predlagala bolj jasen zapis zgornjega
določila.
_________________________________________________________________________________
Predlog spremembe Prilog k Merilom UL FS in predlog za zmanjšanje izvolitvenih področij
Senat FS je na 32. seji dne 27. 8. 2020 sprejel sklep, da se število habilitacijskih področij iz trenutnih 18
področij zmanjša na eno habilitacijsko področje, imenovano »strojništvo«.
Sprememba se uporablja tudi za vloge, ki so v postopku na dan uveljavitve te spremembe (to pomeni, da
bo kandidat, ki bo izvoljen po uveljavitvi te spremembe, izvoljen v naziv na področju »Strojništvo«, ne glede
na to, za katero dosedanje področje na UL FS je vložil vlogo).
Ta sprememba ne vpliva na že pridobljene veljavne nazive na od sedaj veljavnih področjih. To pomeni, da
vse odločbe za dosedanja področja Sinergetika, Konstrukcijske in razvojne tehnike, Energetska tehnika,
Akustika, Proizvodni inženiring in mehatronika, Izdelovalne tehnologije in sistemi, Gradiva, toplotna
obdelava in oplemenitenje površin, Spajanje, Procesna tehnika, Termodinamika in dinamika fluidov,
Meroslovje, Mehanika, Laserska tehnika, Toplotna in okoljska tehnika, Letalska tehnika, Reologija in
mehanika časovno odvisnih materialov, Tribologija in terotehnologija ter Matematika v tehniki ostajajo še
naprej v veljavi, do izteka veljavnosti odločb).
Kandidatom, ki so na UL pridobili naziv na dosedanjih področjih, se pri vseh nadaljnjih izvolitvah njihovo
področje upošteva enako kot področje »Strojništvo« (enakovredno, kot da je bil kandidat izvoljen na tem
področju).
SKLEP Senata UL:
Senat UL sprejme spremembo habilitacijskih področij članice UL FS. Dosedanja habilitacijska
področja UL FS (Sinergetika, Konstrukcijske in razvojne tehnike, Energetska tehnika, Akustika,
Proizvodni inženiring in mehatronika, Izdelovalne tehnologije in sistemi, Gradiva, toplotna
obdelava in oplemenitenje površin, Spajanje, Procesna tehnika, Termodinamika in dinamika
fluidov, Meroslovje, Mehanika, Laserska tehnika, Toplotna in okoljska tehnika, Letalska tehnika,

Reologija in mehanika časovno odvisnih materialov, Tribologija in terotehnologija ter Matematika
v tehniki) se ukinejo in se uvede eno samo habilitacijsko področje, imenovano »Strojništvo«.
Prav tako je Senat UL FS sprejel dve pojasnili Prilog UL FŠ k Merilom, in sicer:
- v točki 2 na strani 2, kaj predstavlja velik projekt in
- v točki 3 na strani 3, kaj predstavlja delovanje v industrijskem okolju.
SKLEP Senata UL:
Senat UL sprejme dopolnitve in čistopis Prilog k Merilom članice UL FS. Čistopis začne veljati
naslednji dan po objavi na spletni strani UL.
___________________________________________________________________________
Problematika delovanja v tujini
Na HK UL je bilo naslovljenih nekaj (podobnih/sorodnih) vprašanj kandidatov in članic, ki se zaradi
pandemije srečujejo s problematiko delovanja v tujini.
Kandidati sprašujejo, ali lahko kombinirajo sodelovanje v tujini, in sicer, da bi del mednarodnega sodelovanja
opravili na daljavo oz. na način, kot ga bodo dopuščale okoliščine in razmere, ki jih prinaša in povzroča
COVID-19 oz. ali bi bilo ustrezno, da bi kandidati pedagoško oz. raziskovalno delo izvedli »online« ter s
tako obliko izvedbe »delovanja v tujini« izpolnili pogoj Meril UL za izvolitev v naziv izredni profesor oz.
redni profesor ipd.
HK UL je preučila vprašanja in predlaga sledeče:
Okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije COVID-19, so v letošnjem letu bistveno otežile, največkrat pa
onemogočile kandidatom za izvolitev v naziv redni profesor oz. izredni profesor izpolnjevanje zahteve po
neprekinjenem raziskovalnem, umetniškem ali pedagoškem delovanju na tuji univerzi ali raziskovalni oz.
pomembni umetniški ustanovi. V nadaljevanju letošnjega leta in vsaj delu prihodnjega leta ni mogoče
pričakovati bistvene spremembe teh okoliščin. Senat UL je že na 27. seji dne 21. 4. 2020 sprejel sklep, s
katerim je omogočil kandidatom, ki bi morali v letošnjem oddati vlogo za izvolitev v naziv, pa pogoja zaradi
pandemije COVID-19 niso mogli izpolniti, da se jim podaljša izvolitveno obdobje za največ eno leto, tako
da bi v tem času lahko izpolnili pogoj. Ker pa bo tako stanje trajalo daljši čas, samo že sprejeti sklep ne bo
zadoščal, zato je HK UL predlagala Senatu UL, naj sprejme še naslednji sklep, katerega je Senat UL tudi
sprejel:
SKLEP Senata UL:
Izredne okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije COVID-19 in kandidatom za izvolitev v
habilitacijske nazive otežujejo ali onemogočajo izpolnjevanje zahteve po neprekinjenem
raziskovalnem, umetniškem ali pedagoškem delovanju na tuji univerzi ali raziskovalni oz.
pomembni umetniški ustanovi, lahko v utemeljenih primerih štejejo kot specifične okoliščine iz 3.
odstavka 55. člena in 3. odstavka 60. člena Meril, ki so podlaga za priznavanje izpolnjevanja tega
pogoja z drugačnim načinom aktivnega delovanja v mednarodnem okolju v primerljivem obsegu.
V takem primeru mora kandidat izkazovati rezultate svojega mednarodnega delovanja, kot so na
primer skupni članek, ki je rezultat mednarodnega sodelovanja, prijava skupnega mednarodnega
projekta, izvajanje celotnega predmeta na tuji univerzi ali podobno. Poleg tega mora kandidat
predložiti podroben opis mednarodnih aktivnosti in načina njihove izvedbe, iz katerega je
razvidno, da je z mednarodnim delovanjem dosežen namen zahteve po neprekinjenem delovanju
v tujem okolju (vpetost oz. spoznavanje z delovanjem tuje univerze oz. druge inštitucije, prenos
dobrih praks v okolje UL) in da je bilo tako delovanje primerljivo z neprekinjenim delovanjem na
tuji univerzi ali raziskovalni oz. pomembni umetniški ustanovi.
Do ustreznosti takega delovanja, predvsem z vidika doseganja namena zahteve po neprekinjenem
delovanju v mednarodnem okolju, se morajo obvezno opredeliti poročevalci na podlagi predložene
dokumentacije kandidata.

Datum prenehanja izrednih okoliščin bo Senat UL določil s sklepom.
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani UL, ob Merilih. Na istem mestu se bo objavil tudi
sklep, s katerim bo Senat UL določil datum iz prejšnjega odstavka.
HK UL posebej poudarja, da v kolikor imajo članice UL v Prilogah k Merilom v tem delu določen pogoj
delovanja v tujini tudi za izvolitev v habilitacijski naziv docent, morajo posledično ob smiselni uporabi
določil zgornjega sklepa to urediti s posebnim sklepom, ki bo opredelil način izvajanja tega pogoja iz Prilog
k Merilom in ga morajo posredovati na HK UL.

