34. seja Senata UL dne 29.1.2013
(sklepi, sprejeti na 13. seji HK UL dne 19.12.2012)
Ad 5
HK je obravnavala na pobudo Naravoslovnotehniške fakultete vprašanje oz. problematiko in
sicer se zaradi spremembe študijskih programov magistrski študij oblikovanja tekstilij in
oblačil po starem programu od št.l. 2009 naprej na NTF UL ne izvaja, zatorej je pogoju po
mentorstvu magistrskemu študentu iz objektivnih okoliščin dejansko nemogoče zadostiti.
Prav tako je nemogoče zadostiti ostalim pogojem. Ker so na Katedri za oblikovanje tekstilij in
oblačil habilitirani na umetniškem področju, ne morejo biti mentorji pri doktorski disertaciji, v
študijskem programu pa tudi ni strokovne specializacije.
Senat NTF predlaga naslednjo rešitev oz. predlog, ki je bil sprejet soglasno s predlogom, da
se ga posreduje HK UL, in sicer (izpis sklepa senata):
»Senat Naravoslovnotehniške fakultete je na svoji 33. seji dne 20.9.2012 na predlog
Komisije za habilitacijske in kadrovske zadeve obravnaval predlog in sprejel naslednji sklep:
Senatorji so bili seznanjeni s končnim predlogom interpretacije meril Katedre za oblikovanje
tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo (izvolitev v naziv izredni profesor na umetniškem
področju na osnovi novih pogojev: dveh magisterijev po 2. bolonjski stopnji in njihovega
umetniškega udejstvovanja vključno z mentorstvi študentom in skrbi za naraščaj) – priloga 1
HK podaja mnenje, da je pogoj za izvolitev v izrednega profesorja mentorstvo pri najmanj 2
bolonjskih magisterijih, ki se izkažeta v vsaj eni objavljeni znanstveni publikaciji (v revijah I.,
II. in III. skupine). HK se sicer strinja z delom, ki je vezan na umetniško delovanje ter
predlaga, da se uskladijo z akademijami.

Ad 6.1
HK je obravnavala na pobudo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo vprašanje oz.
problematiko in sicer sprašujejo, ali pri izvolitvi v naziv rednega profesorja po starih merilih
dokazi o večletnih predavanjih in izvajanju posameznih predmetov s kandidatovega
strokovnega področja na tujih univerzah (očitno pedagoško delo in ne le raziskovalno delo)
odtehta formalistično zahtevo po 3 x 1 mesec tujine. Pogosto pedagoško sodelovanje s tujimi
univerzami, kjer je sodelovala v preteklih letih FGG, pomeni večkratne obiske, ki pa v enem
kosu niso dolgi en mesec. Vseeno ocenjujejo, da je kot pogoj za pedagoško košarico takšno
sodelovanje na tujih univerzah celo bolj pomembno za razvoj pedagoga.
Prosijo torej za nasvet, ali naj ustavijo postopek izvolitve kandidata, če ne more predložiti
dokazil o fizičnem bivanju v tujini 3 krat po vsakič vsaj 31 dni.
HK je zavzela stališče, da je potrebno postopke upoštevati skladno z veljavnimi merili za
izvolitve v naziv.

