5. seja Senata UL dne 25.2.2014
(sklepi, sprejeti na 2. seji HK UL dne 15.1.2014)

VI. HK UL je obravnavala mnenje Statutarne komisije UL št. 03313/2013 z dne 8.11.2013
(kot odgovor na dopis UL PF) glede razlage 95. člena novih meril, in sicer:
Statutarna komisija je na korespondenčni seji dne 7.11.2013 obravnavala vprašanje UL PF
glede razlage 95. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev UL z dne 25.10.2011 v primeru, ko je kandidat habilitiran na dveh
habilitacijskih področjih.
Po 95. členu Meril z dne 25.10.2011 lahko kandidat, ki je bil izvoljen po Merilih za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL z dne 5.11.1996 (in
spremembi z dne 16.10.2001 in 12.5.2009), ko mu poteče ta naziv, še enkrat zaprosi za
izvolitev v isti ali višji naziv po Merilih, ki so se uporabljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv.
Statutarna komisija je zavzela stališče, da navedba dopušča interpretacijo, da se lahko
kandidat, ki je habilitiran na več področjih, habilitira na vsakem posameznem področju po
merilih, ki so se uporabljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv, vendar opozarja, da je Senat
UL na seji dne 27.11.2012 potrdil poročilo 11. seje Habilitacijske komisije z dne 10.10.2012
(in s tem tudi na seji sprejete sklepe), v katerem je Habilitacijska komisija sprejela sklep, da
lahko v primeru, če je kandidat habilitiran za dve področji, pravico iz 95. člena Meril z dne
25.10.2011 uveljavlja samo enkrat. Kljub temu Statutarna komisija sedaj 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.
HK UL je preučila mnenje oz. odgovor Statutarne komisije UL, se vsebinsko seznanila z
njenim stališčem in se z njim strinja.
VIII. HK UL je obravnavala dopis št. 19/2014, z dne 9.1.2014, ki smo ga prejeli naslovljenega
na HK UL s strani NTF UL, in sicer v zvezi z vrednotenjem raziskovalnih projektov:
Glede na odgovor, ki so ga prejeli na vprašanje v zvezi z vrednotenjem raziskovalnih
projektov znotraj pedagoškega procesa (zapisnik HK UL 19.9.2013) KHKZ NTF sprašuje HK
UL ali bi tovrstne naloge in izdelava diplomskih nalog tujih študentov na mednarodni
izmenjavi (izdelava naloge v angleškem jeziku brez zagovora v Sloveniji) lahko bile
vrednotene podobno kot mentorstvo diplomskih nalogam za domače študente. Pomeni, da bi
projektna naloga ali diplomska naloga tujega študenta bila vrednotena z 0,5 do 1
raziskovalnih točk oz. pedagoškimi točkami mentorjem glede na stopnjo in smer študija. To
bi bila edina vzpodbuda za individualno delo s tujimi študenti, ki ga sicer pedagogi opravijo
»pro bono«.
HK UL se je seznanila z dopisom NTF UL in smatra, da je odgovor že podala na 19. seji
Habilitacijske komisije, dne 19.9.2013.
IX. HK UL je razpravljala o možnem priporočilu članicam, da naj mentorji kandidatom ne bi
bili strokovni poročevalci (če le obstaja možnost, naj bo poročevalec neodvisen in nepovezan
s kandidatom). Član HK UL, red. prof. dr. Jurij Svete se zaveže, da pripravi na to temo
predlog, o kateri bo HK UL razpravljala na naslednji redni 3. seji HK UL, ki bo 19.2.2014.
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X. HK UL je obravnavala predlog člana HK UL, red. prof. dr. Marijana Pavčnika, naj vse
članice UL z dopisom pozovemo, da naj spodbujajo bivanje na pedagoških ali raziskovalnih
institucijah v tujini mlajše sodelavce po opravljenem doktoratu, ki še nimajo pedagoškega
naziva docent. Predlog so člani HK UL soglasno podprli.
Strokovna služba rektorata UL bo predlog člana HK UL, red. prof. dr. Marijana Pavčnika z
dopisom naslovila na članice UL.
XI. HK UL je po krajši razpravi sklenila, da naj vse članice na HK UL čim prej pošljejo izjave,
s katerimi zagotavljajo, da so podatki v stolpcu »Normativ« (minimalni pogoji za izvolitev v
zaprošeni naziv) v Tabeli 1 v obrazcu »Predstavitev kandidata« skladni z interpretacijami
»novih meril« (Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (in spremembe z dne 24.4.2012)) s strani
članic, ki so objavljene v Prilogah z dne 29.5.2012 na spletni strani http://intranet.unilj.si/univerzitetne_sluzbe/univerzitetna_kadrovska_sluzba/priloge_z_dne_2552012.aspx
Strokovna služba rektorata UL bo prošnjo HK UL z dopisom naslovila na članice UL.
HK UL naproša članice tudi, da na predstavitvenem obrazcu s podatki o kandidatu dosledno
navedejo habilitacijsko področje in datum veljavnosti habilitacijskega naziva članov komisije
strokovnih poročevalcev oz. ocenjevalcev.
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