32. seja Senata UL, z dne 22.11.2016
(sklepi HK UL, sprejeti na 7. seji dne 28.9.2016 in
sklepi HK UL, sprejeti na 8. seji dne 19.10.2016)
I.
Dopolnitev internih interpretacij Meril UL BF
HK UL je prejela v obravnavo predlog sprememb internih interpretacij članice UL BF, po
navadni pošte dne 20.6.2016, in sicer je UL BF posredovala HK UL dopolnitev interpretacij,
glede založb s potrjenega seznama založnikov:
Kot založbe s potrjenega seznama založnikov (55., 59., 63. člen Meril) se upoštevajo založbe,
ki so na zadnjem veljavnem seznamu založb ARRS, ki je objavljen na njihovi spletni strani.
HK UL je predlog preučila, se z njim strinja in ga posreduje Senatu UL v verificiranje.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe internih interpretacij habilitacijskih Meril UL
BF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.
Dopolnitve in spremembe Prilog k habilitacijskim merilom UL FMF
UL FMF je posredovala dopolnitve in spremembe Prilog k habilitacijskim merilom (UL FMF), v
katerega so vključili tudi prečiščeni seznam revij III. skupine, ki jih je Senat UL FMF na svoji
redni seji dne 22.6.2016. Sprejet je bil naslednji sklep:
Senat FMF se strinja z dopolnitvami in spremembami prilog k habilitacijskim merilom, ki so jih
posredovali HK UL v obravnavo in soglasje.
HK UL se s predlogom strinja in ga posreduje Senatu UL v verificiranje.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe Prilog k habilitacijskim merilom UL FMF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
III.
Dopolnitev interpretacije UL FŠ k novim habilitacijskim merilom
HK UL je prejela predlog UL FŠ, in sicer dopolnitev interpretacije UL FŠ, k novim habilitacijskim
merilom, na svoji 27. redni seji Senata UL FŠ, dne 17.5.2016, kjer so obravnavali predlog
dopolnitve Prilog k Merilom za volitve v nazive.
HK UL je predlog preučila in se z njim strinja.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL potrjuje predlagane dopolnitve interpretacij k habilitacijskim merilom UL FŠ.
Sklep je bil soglasno sprejet.

IV.
Sprememba internih interpretacij Meril FMF
HK UL je prejela s strani UL FMF sklep Senata UL FMF z dne 14.9.2016:
Senat FMF sprejme spremembe in dopolnitve Prilog k habilitacijskim merilom FMF UL ter
prečiščen seznam revij III. skupine UL FMF.
HK UL se s predlogom strinja in ga posreduje v verificiranje Senatu UL.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve Prilog k habilitacijskim merilom
UL FMF.
Sklep je bil soglasno sprejet.

V.
Stališče glede vodenja projektov
HK UL se strinja, da podprejo stališče, ki ga je HK UL v preteklosti že zavzela, in sicer, da se
bo HK UL o vprašanju vodenja oziroma nosilstva projekta odločala ob obravnavi vsake
individualne vloge posebej (tako za IP, kot za RP), in sicer na podlagi mnenj, ki jih bodo o tem
podali strokovni poročevalci.
HK UL še meni, da mora biti izkazano eno (1) vodenje, pri čemer vrsta projekta ni vezana na
mednarodno ali nacionalno raziskovalno okolje, ampak širše okolje (npr. industrijski projekti vodenje razvoja izdelka, bilateralni projekti, …). V kolikor gre za mednarodni konzorcij, se
upošteva vodenje slovenskega dela konzorcija. Za pogoj RP in IP se pri obeh nazivih zahteva
najmanj en (1) projekt. Recenzenti so dolžni oceniti težo/zahtevnost/pomembnost projekta.
Predlog bo vključen v vodilo za pripravo strokovne ocene in tudi v predlog sprememb meril
NAKVIS.
To je minimalni kriterij, ki velja na ravni Univerze v Ljubljani, HK UL pa sporoča članicam UL,
da lahko v svojih internih interpretacijah ta pogoj zaostrijo oz. postavijo dodatne zahteve, če
se jim glede na specifike njihovih matičnih habilitacijskih področij zdi to primerno.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL se strinja s sklepom HK UL, da mora biti kot minimalni kriterij na ravni UL
izkazano eno (1) vodenje projekta, pri čemer naj recenzenti v sklopu strokovne ocene
kandidata ocenijo relevantnost navedenega projekta v postopku za izvolitev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

