34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017
(sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016)
I.
Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se
odločila, da jih sedaj v paketu posreduje v verificiranje Senatu UL:
I. I.
UL FPP – obravnavano na 7. redni seji HK UL dne 28. 9. 2016
UL FPP, na podlagi sprejetega sklepa na 15. redni seji Senata FPP z dne 24.8.2016, predlaga
spremembo habilitacijskih področij na UL FPP, kot je prikazano v tabeli:
sedanje področje
Pomorstvo
Prometna tehnologija
Transportna logistika
Prometno inženirstvo
Prometna varnost
Kvantitativne metode v prometu

aktivnost
ostane isto

novo področje

se združijo v
eno novo
področje

Prometna tehnologija in
logistika

se ukine

/

Tako sta po novem na UL FPP dve habilitacijski področji: (1) Pomorstvo in (2) Prometna
tehnologija in logistika. HK UL podpira predlog navedene spremembe.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembe habilitacijskih področij na UL FPP, in sicer: dosedanja
habilitacijska področja Prometna tehnologija, Transportna logistika, Prometno
inženirstvo, Prometna varnost se združijo v eno habilitacijsko področje, imenovano
Prometna tehnologija in logistika. Habilitacijsko področje Kvantitativne metode v
prometu se ukine.
Sklep je bil soglasno sprejet.

I. II.
UL FF – obravnavano na 7. redni seji HK UL dne 28. 9. 2016
UL FF je dne 18.7.2016 predlagala spremembo habilitacijskih področij na UL FF, kot je
prikazano v tabeli:
sedanje področje
Didaktika hrvaščine in srbščine
Slovenska in obča zgodovina srednjega
veka
/
Slovenska in obča novejša zgodovina
Slovenska in obča sodobna zgodovina

aktivnost
se ukine

novo področje
/

se preimenuje v

Zgodovina srednjega veka

doda se

Portugalska književnost

se združita v eno
novo področje

Novejša in sodobna
zgodovina

HK UL podpira predlog navedene spremembe.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembe habilitacijskih področij na UL FF, in sicer:
• ukine se področje Didaktika hrvaščine in srbščine;

področje Slovenska in obča zgodovina srednjega veka se preimenuje v Zgodovina
srednjega veka;
• področji Slovenska in obča novejša zgodovina ter Slovenska in obča sodobna
zgodovina se združita v eno novo področje Novejša in sodobna zgodovina;
• doda se novo področje Portugalska književnost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•

I. III.
UL NTF – obravnavano na 7. redni seji HK UL dne 28. 9. 2016
UL NTF, na podlagi sprejetega sklepa na 29. redni seji Senata NTF z dne 26.5.2016, predlaga
spremembo habilitacijskih področij na UL NTF, kot je prikazano v tabeli:
sedanje področje
Kemijsko izobraževanje

aktivnost
se ukine

novo področje
/

HK UL podpira predlog navedene spremembe.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembo habilitacijskih področij na UL NTF, in sicer ukine se
habilitacijsko področje Kemijsko izobraževanje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

I. IV.
UL ZF – obravnavano na 7. redni seji HK UL dne 28. 9. 2016
UL ZF, na podlagi sprejetega sklepa na seji Senata ZF z dne 20.6.2016, predlaga spremembe
habilitacijskih področij na UL ZF, kot je prikazano v tabeli:
sedanje področje
Organizacija in management v zdravstvu
Optometrija
Zdravstvena informacijska tehnologija

aktivnost
se ukine
se ukine
se preimenuje v

novo področje
/
/
Zdravstvena informatika

HK UL podpira predlog navedene spremembe.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembe habilitacijskih področij na UL ZF, in sicer ukineta se
habilitacijski področji Organizacija in management v zdravstvu ter Optometrija.
Habilitacijsko področje Zdravstvena informacijska tehnologija se preimenuje v
Zdravstvena informatika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

I. V.
UL PEF – obravnavano na 9. seji HK UL dne 23.11.2016
UL PEF, na podlagi sprejetega sklepa na 11. redni seji Senata PEF z dne 29.9.2016, predlaga
spremembe habilitacijskih področij na UL PEF, kot je prikazano v tabeli:

sedanje področje
Socialna psihologija s skupinsko
dinamiko
Didaktika tehnike in tehnologije
Didaktika slovenščine

aktivnost

novo področje

se ukine

/

se ukine

/

se združita v eno
novo področje

Slovenščina v izobraževanju

se združita v eno
novo področje

Glasba v izobraževanju

Gospodinjsko izobraževanje

se združita v eno
novo področje

Gospodinjstvo v izobraževanju

Predšolska pedagogika

se preimenuje v

Pedagogika

Didaktika angleščine

se preimenuje v

Angleščina v izobraževanju

Didaktika družboslovja

se preimenuje v

Didaktika športne vzgoje

se preimenuje v

Kemijsko izobraževanje

se preimenuje v

Družboslovje v izobraževanju
Športna vzgoja v
izobraževanju
Kemija v izobraževanju

Biološko izobraževanje

se preimenuje v

Biologija v izobraževanju

Fizikalno izobraževanje

se preimenuje v

Fizika v izobraževanju

Tehniško izobraževanje
Umetnostna vzgoja oseb s
posebnimi potrebami

se preimenuje v

Tehnika v izobraževanju

se preimenuje v

se preimenuje v

Slovenska književnost
Glasbena didaktika
Glasbene vsebine in praktikum
Prehransko izobraževanje

SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembo habilitacijskih področij na UL PEF, in sicer:
• ukineta se dve sedanji področji Socialna psihologija s skupinsko dinamiko in Didaktika
tehnike in tehnologije,
• dve sedanji področji Didaktika slovenščine in Slovenska književnost se združita v eno novo
področje Slovenščina v izobraževanju,
• dve sedanji področji Glasbena didaktika in Glasbene vsebine in praktikum se združita v
eno novo področje Glasba v izobraževanju,
• dve sedanji področji Prehransko izobraževanje in Gospodinjsko izobraževanje se združita
v eno novo področje Gospodinjstvo v izobraževanju,
• sedanje področje Predšolska pedagogika se preimenuje v Pedagogika,
• sedanje področje Didaktika angleščine se preimenuje v Angleščina v izobraževanju,
• sedanje področje Didaktika družboslovja se preimenuje v Družboslovje v izobraževanju,
• sedanje področje Didaktika športne vzgoje se preimenuje v Športna vzgoja v
izobraževanju,
• sedanje področje Kemijsko izobraževanje se preimenuje v Kemija v izobraževanju,
• sedanje področje Biološko izobraževanje se preimenuje v Biologija v izobraževanju,
• sedanje področje Fizikalno izobraževanje se preimenuje v Fizika v izobraževanju,
• sedanje področje Tehniško izobraževanje se preimenuje v Tehnika v izobraževanju,
• sedanje področje Umetnostna vzgoja oseb s posebnimi potrebami se preimenuje v Vzgoja
z umetnostjo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

I. VI.
UL VF – obravnavano na 10. seji HK UL dne 21.12.2016
UL VF, na podlagi sprejetega sklepa na 25. redni seji Senata VF z dne 17.11.2016, predlaga
spremembe habilitacijskih področij na UL VF, kot je prikazano v tabeli:
sedanje področje
Bolezni in zdravstveno varstvo živali
Etologija in dobrobit domačih živali
Farmakologija s toksikologijo
Fiziologija, patologija in higiena prehrane živali
Higiena in nadzor živil živalskega izvora
Higiena živali, okolja in živilskih objektov
Mikrobiologija z imunologijo
Molekularna biologija in genetika v veterinarski
medicini
Parazitologija
Patološka fiziologija
Reprodukcija živali s porodništvom
Veterinarska biokemija
Veterinarska ekonomika
Veterinarska epidemiologija
Veterinarska fiziologija
Veterinarska morfologija
Veterinarska patologija
Upravno in sodno veterinarstvo
Zgodovina veterinarske medicine

aktivnost novo področje

se združi
v eno
novo
področje

Veterinarska medicina

HK UL podpira predlog navedene spremembe.
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme spremembo habilitacijskih področij na UL VF: vsa dosedanja
habilitacijska področja se združijo v eno habilitacijsko področje, imenovano
Veterinarska medicina.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.
HK UL je na 10. seji z dne 21. 12. 2016 sprejela naslednja stališča glede vprašanj in
predlogov članic UL, ki jih posreduje v verificiranje Senatu UL:
10.4.1. UL FDV je na HK UL posredovala zaprosilo za pojasnitev glede uveljavljanja
mentorstva za pridobitev naziva izredni profesor po novih Merilih*.
HK UL je soglasno sprejela sklep, da se mentorstvo prizna pri starem znanstvenem magisteriju
in magisteriju na umetniškem področju (torej po starih programih). HK UL poudarja, da lahko
kandidati uveljavljajo zgolj znanstvene magisterije in ne bolonjskih.
* izvleček iz 49. člena novih Meril (kakovostni pogoji):
» - je bil somentor pri najmanj enem zaključenem doktoratu ali je sicer ustrezno prispeval k

vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje:
• mentorstvo podiplomskemu študentu, ki mu je bil dovoljen neposreden prehod z
magistrskega na doktorski študij;
• mentorstvo študentom pri posebnih umetniških dosežkih, na tekmovanjih in v okviru
poklicnih umetniških ansamblov ali skupin;
• uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenim z
univerzitetno Prešernovo nagrado oziroma z nacionalno strokovno ali mednarodno
nagrado;
• glavno mentorstvo pri dveh zaključenih strokovnih specializacijah, vključno s
specialističnim izpitom;«
SKLEP SENATA UL:
Senat UL sprejme stališče, da se kandidatom za izvolitev v naziv izredni profesor po
novih Merilih, prizna mentorstvo pri starem znanstvenem magisteriju in magisteriju na
umetniškem področju (torej po starih programih) in da lahko kandidati uveljavljajo zgolj
znanstvene magisterije in ne bolonjskih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

UL BF – vprašanje glede 3 mesečnega gostovanja v tujini; prejeto po navadni
pošti dne 8.12.2016:
»UL BF na HK UL naslavlja vprašanje v zvezi s 3-mesečnim gostovanjem v tujini. Eden
izmed pogojev za pridobitev naziva »redni profesor« je 3-mesečno neprekinjeno
gostovanje v tujini. UL BF zanima, ali se lahko med neprekinjenim gostovanjem v tujini
zamenja institucijo (npr. 2 meseca gostovanja na eni instituciji, nato neprekinjeno še 1
mesec na drugi instituciji v drugi državi).«
HK UL je preučila vprašanje UL BF in po razpravi sprejela sklep, da kandidat lahko
zamenja institucijo, vendar pod pogojem, da se takoj po zaključku gostovanja na I.
instituciji, nadaljuje gostovanje na II. instituciji (bistven je element kontinuiranosti).
HK UL se soglasno strinja s predlogom.

