Tekst – popravki Senata UL
Tekst - sprejeto na HK UL na podlagi pripomb na seji Senata UL
Tekst – predlogi kolegija rektorja, s katerimi se HK UL strinja
Na podlagi 3. alineje 2. odstavka 6. člena, 55. in 57. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. list
RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12) ter
15. točke 47. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06
popr.), 59/07 (82/07 popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09 in 48/09, 3/10,
47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 50/12, 56/12, 35/13, 83/13, 22/14 in 35/14) je Senat
Univerze v Ljubljani na ___. seji, dne ____________ sprejel naslednje

spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani
1. člen
V Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev
Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 in 24. 4. 2012 se 14. člen dopolni tako, da se za
besedilom »od vložitve vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv« doda besedilo »do
imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne ocene o strokovni ali umetniški
usposobljenosti kandidata v postopku za ponovno izvolitev v isti naziv oz. v postopku za
izvolitev v višji naziv«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi: » V kolikor kandidat vloži hkrati več vlog na različnih
področjih, v vlogah ne more uveljavljati iste bibliografije.«
2.

člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi: Kandidat lahko svoj zahtevek spremeni do
imenovanja poročevalcev o strokovni ali umetniški usposobljenosti, vendar najkasneje 6
mesecev pred iztekom veljavnega naziva.«
3.

člen

Prvi odstavek 20. člena se spremeni, tako da se za besedo »naziv« doda besedilo »na
podlagi gradiva oz. dejstev, znanih v času imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne
ocene o strokovni ali umetniški usposobljenosti kandidata«
4.

člen

22. člen se spremeni, tako da za besedo »gradiva« doda besedilo » »oz. dejstev, znanih v
času imenovanja poročevalcev za pripravo strokovne ocene o strokovni ali umetniški
usposobljenosti kandidata.« in se črta besedilo », ki se zahteva za izvolitev v naziv«.
5.

člen

V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Če habilitacijska komisija ni dala
soglasja, lahko kandidat v roku 14 dni od prejema sklepa habilitacijske komisije o zavrnitvi
soglasja, zaprosi za ponovno izvolitev v naziv in postopek se nadaljuje kot postopek ponovne
izvolitve.«
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Pripomba [TT1]: Statutarna komisija
UL ne soglaša s predlogom novega 15.a
člena; predlaga, da se Merila dopolnijo še z
določbo, ki bo omogočala, da se lahko v
primeru nesoglasja HK UL z izvolitvijo v
višji naziv, isti postopek nadaljuje za
izvolitev v naziv, ki ga kandidat ima.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni, tako da se glasi: »Če
habilitacijska komisija ni dala soglasja in če kandidat v roku ni zaprosil za ponovno izvolitev,
senat članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev ni mogoča.«

6.

Pripomba [TT2]: Predlog Statutarne
komisije UL

člen

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(imenovanje gostujočega učitelja in gostujočega raziskovalca)
Za gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca se lahko imenuje, kdor ima ustrezno
veljavno habilitacijo ustrezne druge univerze ali raziskovalnega inštituta.
Gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na predlog dekana članice in po
predhodnem mnenju Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani imenuje rektor.
Predlog vsebuje: utemeljitev potrebe po vključitvi gostujočega učitelja ali raziskovalca v
pedagoški oziroma raziskovalni proces ter utemeljitev odličnosti kandidata – znanstveni
dosežki, objave, ugled institucij in obdobje, ko je deloval na njih. Predlogu je potrebno priložiti
dokazilo o veljavni habilitaciji matične institucije.
Gostujoči učitelji ali gostujoči raziskovalci so imenovani za dobo 12 mesecev, z možnostjo
ponovnega imenovanja za dodatnih 12 mesecev. V ta naziv so lahko ponovno imenovani po
preteku 4 let po izteku naziva.
Gostujoči učitelj ali gostujoči raziskovalec ima pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega
dela enake pravice in dolžnosti kot visokošolski učitelj ali raziskovalec. Gostujoči učitelj ali
gostujoči raziskovalec ne sodeluje pri upravljanju članice in univerze.«
7. člen
V 49. členu se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi: »Primerljiva revija mora biti na
enem izmed ustreznih mednarodnih seznamov.«

8. člen

Pripomba [TT3]: Ni sprejeto na Senatu
UL, HK UL se strinja, da ostane 53. člen
nespremenjen

V 53. členu se doda nova alineja, ki se glasi: »pisno mnenje študentskega sveta.« .

9.8. člen
Spremeni se drugi odstavek 55. člena, tako da se v 3. alineji črta besedilo »po opravljenem
doktoratu« in v 4. alineji besedilo »po priznanju pomembnih umetniških del«
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Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj tri dela objaviti v slovenskem
jeziku., razen tujcev To ne velja za tujce.«
10.9. člen
Spremeni se drugi odstavek 59. člena, tako da se 4. alineja glasi: » - je najmanj 3 mesece
neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi, ali«.
Prvi stavek 5. alineje pa se spremeni, tako da se glasi: »- je najmanj 3 mesece neprekinjeno
umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali pomembni umetniški ustanovi.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj dve deli objaviti v slovenskem
jeziku, razen tujcev.To ne velja za tujce.«

11.10.

člen

V 63. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Kandidat mora vsaj eno delo objaviti v
slovenskem jeziku, razen tujcev. To ne velja za tujce.«

12.11.

člen

V 78. členu se drugi odstavek spremni, tako da se glasi:
»Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega
naziva. Predčasna izvolitev temelji na izjemnih dosežkih kandidata s prvim ali vodilnim
avtorstvom.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat praviloma izpolnjevati pogoje teh Meril za
izvolitev v zaprošeni naziv. Del količinskih pogojev lahko nadomestijo izjemni dosežki.«

13.12.

člen

80. člen se spremeni, tako da se glasi: »Izjemni dosežki kandidata so: prejem pomembnae,
splošno znane mednarodnae nagradae, izjemno pomembna dela z dokazano veliko
mednarodno odmevnostjo, kot so objave v svetovnih revijah, ki sodijo v najožji vrh
posamezne vede ali svetovno priznani umetniški dosežki. Te dosežke posebej ovrednotijo
poročevalci.«
14.13.

člen

V 93. členu se za točko »1. Znanstveno–raziskovalna dejavnost« doda točka »1.0 Izjemni
dosežek v skladu z 80. členom Meril
do 25 točk«.
Za točko » 2. Umetniška dejavnost« se doda točka »2.0 Izjemni umetniški dosežek v skladu
z 80. členom Meril
do 25 točk«.
Točka »3.5 Študentska ocena, povprečna anketna ocena več kot 4.5 za vsako leto, ocena se
upošteva pri največ enem predmetu letno« se spremeni, tako da se glasi: » 3.5 Študentska
ocena, povprečna ocena v zgornjih 10% ocenjevalne lestvice na članici, ocena se upošteva
pri največ enem predmetu letno.«
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15. člen
Doda se nov 97. člen, ki se glasi: »Za vloge za izvolitev v nazive, vložene po 1. 1. 2020 velja,
da morajo skladno z določili 55. člena tudi kandidati za izvolitev v naziv izredni profesor
izpolnjevati pogoj iz 3. in 4. alineje 2. odstavka 55. člena.
Nadaljnji členi se preštevilčijo.
16.14.
člen
(prehodne in končne določbezačetek veljavnosti)
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu Univerze v Ljubljani.
Spremembi prvega odstavka 55. in prvega odstavka 59. člena se začneta uporabljati za
vloge vložene po 1. 1. 2018.

Spremembe se objavijo na spletni strani Univerze v Ljubljani.
Številka: ______________
Datum: ______________

Rektor
prof. dr. Ivan Svetlik
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