32. seja Senata UL dne 27. 11. 2012
(sklepi, sprejeti na 10. seji HK UL dne 10. 10. 2012)
Ad 5
HK je obravnavala predlog glede prevedbe ocene ocenjevalnih lestvic študentskih anket
Univerzitetne službe za spremljanje kakovosti, analize in poročanje. HK se strinja s
predlogom strokovne službe, ki je pripravila odgovor in med drugim zapisala, da se na
Univerzi v Ljubljani uporabljata dva različna predpisa, ki urejata študentsko anketo, in
sicer Pravila o izvajanju študentske ankete o pedagoškem delu učiteljev in
sodelavcev, ki predvidevajo petstopenjsko ocenjevalno lestvico od 1 do 5, in Pravilnik
o študentski anketi, ki predvideva ocenjevalno lestvico od -3 do 3.
Predlagajo, da se pri uporabi 93. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavec ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011,
rubriki 3.5, uporablja naslednja prevedba v sistem ocenjevanja v skladu s Pravilnikom
o študentski anketi:
Na lestvici od 1 do 5 predstavlja povprečna ocena, večja kot 4,5, rezultat nad 87,5%.
Pri tem ocena 1 ustreza 0%, ocena 5 pa 100%. Na lestvici od -3 do 3 predstavlja
rezultat nad 87,5% povprečna ocena nad 2,25.
Ad 6
HK UL je na HK, dne 18. aprila prvič razpravljala o vprašanju, ali ima kandidat, ki je
habilitiran za dve področji, in želi uveljavljati pravico, navedeno v prvem odstavku 95. člena
Meril z dne 25. 10 2011, pravico do presoje vloge po Merilih z dne 5.11.1996 (in spremembe
z dne 16.10.2001 in 12.05.2009) pri nadaljnji izvolitvi v naziv na enem ali na obeh področjih,
za katere se habilitira.
HK je ponovno obravnavala vprašanje in sprejela sklep, da v primeru, če je kandidat
habilitiran za dve področji, lahko pravico, ki izhaja iz zgoraj navedenih meril, uveljavlja
samo enkrat.
OPOZORILO: MNENJE STATUTARNE KOMISIJE Z DNE 8. 11. 2013: Statutarna komisija
kljub prej drugačnemu stališču predlaga razlago, da se lahko kandidat habilitira po merilih, ki
so se uporabljala ob njegovi zadnji izvolitvi v trenutni naziv na dveh (ali več) področjih.
Ad 7
HK je obravnavala predlog UL VF za spremembo novih meril (vrednotenje mentorstva tujim
študentom). HK bo upoštevala predlog, da lahko kandidati za volitve v naziv uveljavljajo
točke za pedagoško delo tudi za mentorstvo tujim študentom na strokovni ali klinični praksi:
0,15 točke na mesec dela s študentom.
Ad 8
Na pobudo BF je HK UL pod točko »Razno« obravnavala vprašanje, kako šteti prošnjo za
izvolitev kandidata, ki ima naziv Znanstveni sodelavec v naziv Docent. HK UL je pojasnila, da
gre tako vlogo razumeti kot prošnjo za ponovno in ne za prvo izvolitev kot je opredeljeno v
16. členu Meril z dne 5.11.1996 (in spremembe z dne 16.10.2001 in 12.05.2009).

