35. seja Senata UL dne 26. 2. 2013
(sklepi, sprejeti na 14. seji HK UL dne 10. 4. 2013)
Interpretacija prve alineje 70. in prve alineje 71. člena Meril za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev z dne 25. 10. 2011 (in
spremembe z dne 24. 4. 2012)
- prva alineja 70. člena določa, da je lahko v naziv asistenta ponovno izvoljen v isti naziv kdor
ima uspehe v izobraževalnem in znanstvenem ali umetniškem ter raziskovalno-razvojnem
delu, kar pomeni, da je asistent po preteku prvega volilnega obdobja lahko ponovno
izvoljen v isti naziv, če je opravil vse obveznosti prvega letnika študijskega programa
3. stopnje oziroma pridobil najmanj 60 ECTS točk.
- prva alineja 71. člena določa, da je v naziv asistenta lahko tretjič izvoljen v isti naziv kdor
ima dokazljive uspehe v izobraževalnem in znanstvenem ali umetniškem ter raziskovalnorazvojnem delu, kar pomeni, da je asistent lahko tretjič izvoljen v isti naziv, če je opravil
vse obveznosti drugega letnika študijskega programa 3. stopnje in pridobil najmanj
120 ECTS točk ter je vpisan v tretji letnik študija 3. stopnje.«
HK je ponovno preučila predlog interpretacije kriterijev za drugo in tretjo izvolitev ter
soglaša oz. sprejema interpretacijo kriterijev. Kriteriji veljajo za vse članice UL.
Mnenje Statutarne komisije UL z dne 1.7.2013: Statutarna komisija soglaša z zgornjo
interpretacijo.

VIII. HK je prejela s strani FSD vprašanje v zvezi z izvolitvijo v naziv docentke za področje
socialnega dela. HK je zadevo oz. vprašanje FSD preučila in ugotavlja, da je vlogo korektno
obravnavala ter poudarja, da mora biti monografija, v kolikor jo kandidatka želi navajati
kot mednarodno odmevno delo, objavljena v tujem jeziku.
IX. HK je prejela s strani BF sklep št. 186/2013, z dne 2.4.2013, ki je bil sprejet na Senatu
BF, dne 25.3.2013 in Senatu UL predlaga spremembe Meril za izvolitev v nazive.
Glede spremembe postopka za prvo izvolitev v naziv asistenta v primeru, da ima kandidat že
odobren status mladega raziskovalca, HK meni, da je skrajšanje postopka sicer možno,
vendar z upoštevanjem internih meril članice. Če je institucija zainteresirana, naj MR
predloži vlogo za izvolitev v naziv asistenta.
Sprememba mejnika med obdobjem pred izvolitvijo in po njej: namesto datuma izvolitve
naj se kot datum, ki deli izvolitveno obdobje na zadnje in tisto pred njim, upošteva datum
oddaje vloge. HK se strinja, da je mejnik datum oddaje vloge ter predlaga, da se merila
uskladijo, in sicer se morajo 55., 59. in 76. člen uskladiti z 14. členom Meril.
Mnenje Statutarne komisije UL z dne 1.7.2013: Statutarna komisija soglaša z zgornjo
spremembo in predlaga, da se uporabi besedna zveza »od dneva oddaje vloge za zadnjo
izvolitev«.

