7. seja Senata UL z dne 29.4.2014
(sklepi, sprejeti na 4. seji HK UL dne 19.3.2014)
Ad 5.1
Obravnava dopisa FGG UL, z dne 12.2.2014 (združevanje habilitacijskih področij):
Senat UL FGG je na 7. seji dne 29.1.2014 sprejel naslednji sklep:
Sklep št. 9.1. Senat UL FGG potrjuje nova skupna habilitacijska področja
»Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo / Civil and Environmental Engineering« in
»Načrtovanje in urejanje prostora / Spatial Planning and Management«.
Predlog novih habilitacijskih področij se posreduje Habilitacijski komisiji UL.
UL FGG prosi Habilitacijsko komisijo UL za prednostno obravnavo novih
habilitacijskih področij, ki nadomeščajo številna ožja področja:
Geotehnika
Gradbena informatika
Gradbene konstrukcije
Gradbeni materiali
Inženirska hidrotehnika
Mehanika
Operativno gradbeništvo
Potresno inženirstvo
Prometno inženirstvo
Stavbarstvo
Mehanika tekočin
Zdravstvena hidrotehnika
Hidrologija
Okoljsko inženirstvo
Komunalno gospodarstvo
Prostorsko planiranje

Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo /
Civil and Environmental Engineering

Načrtovanje in urejanje prostora /
Spatial Planning and Management

HK UL je preučila predlog FGG UL glede združevanja habilitacijskih področij in z njimi
soglaša.

Ad 6.1
Vprašanje dekana FFA UL, prof. dr. Boruta Božiča, ki ga je sprožil na seji Senata UL, dne
25.2.2014: kako vrednotiti dela iz prejšnjih obdobij v vlogah, ki so pripravljene po novih
merilih: po starih ali po novih Merilih
HK UL je preučila vprašanje in predlaga Senatu UL ter vzporedno odgovarja dekanu FFA
UL, prof. dr. Borutu Božiču, da se vsaka vloga v celoti obravnava po merilih, skladno s
katerimi je pripravljena.

Ad 7.1
HK UL je prejela s strani FFA nekaj vprašanj oz. predlogov v zvezi z področji habilitacij.
HK UL je obravnavala vprašanja in podala svoje mnenje oz. stališče:

-

Točkovanje ocen študentskih anket v Novih merilih (3.5.):
Iz navedenega ni jasno ali se 3 točke nanašajo na oceno v enem letu (navedeno: »ocena se
upošteva pri največ enem predmetu letno«), ali pa so 3 točke maksimum, ki ga lahko

kandidat doseže pri tej oceni. Pri vrednotenju ostalih del je skupen maksimum točk, ki jih
mogoče doseči, naveden edino pri Pedagoškem delovanju na tuji univerzi (3.3.), drugje so
navedene točke za eno enoto (npr. pri člankih, učbenikih ..). Da je pri pedagoškem
delovanju na tuji univerzi možno doseči celokupno največ 8 točk, pa je posebej
opredeljeno v Navodilih k novim merilom, ki smo jih kot delovno verzijo dobili pred
kratkim. Predlagamo, da se tudi za ocene študentskih anket zahtevan kriterij navede oz.
bolj podrobno pojasni v Navodilih.
HK UL pojasnjuje, da lahko kandidat pri točkovanju ocen študentskih anket po Novih merilih
v vsakem habilitacijskem obdobju doseže maksimalno 3 točke, v kolikor je bila v vsakem
letu pri enem predmetu presežena navedena povprečna anketna ocena, sicer pa doseže
sorazmerno manj točk.

Ad 7.2
HK UL pri pregledu opaža neurejenost vlog in naproša kandidate, da pripravljajo vloge
skladno z Navodili in Merili.

Ad 7.3
HK UL opozarja članice na določbo 4. odstavka 20. člena novih Merili z dne 25.10.2011 (in
spremembe z dne 24.4.2012), ki določa, da po odločitvi HK UL o soglasju k izvolitvi vloge ni
mogoče umakniti.
V primeru, da se je kandidatova vloga na HK UL presojala po Merilih, ki so se uporabljala ob
zadnji izvolitvi v trenutni naziv - t.i. »stara« Merila z dne 5.11.1996 (in spremembi z dne
16.10.2001 in 12.5.2009) in mu HK UL ni podala soglasja za izvolitev v naziv, ima kandidat
pravico umakniti vlogo in zaprositi za spremembo postopka za izvolitev v naziv v ponovno
izvolitev v želeni naziv.
Ker gre za ponovno izvolitev v isti naziv, se s postopkom nadaljuje na članici.

Ad 7.4
Članica FF UL prosi za pojasnilo, ali se izpopolnjevalni jezikovni tečaji štejejo kot bivanje v
tujini.
HK UL je preučila vprašanje in se strinja, da se izpopolnjevalni jezikovni tečaji, ki jih Merila
zahtevajo pri izpolnjevanju za izvolitev v naziv lektorja, štejejo kot bivanje v tujini.

