Na podlagi 3. alineje drugega odstavka 6. člena, 55. in 57. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViSUPB7, Ur. l. RS, št. 32/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17), 14. točke 52. člena in 196. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17
in 56/17) je Senat Univerze v Ljubljani na 5. seji dne 27. 2. 2018 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 spremembe z dne 24.4.2012, 21.10.2014, 30.6.2015, čistopis z dne
27.9.2016 in spremembe z dne 18.10.2016; v nadaljevanju: Merila) se v 1. členu spremeni prvi
odstavek tako, da se glasi:
"Z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in
raziskovalnih sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) se urejajo pogoji, merila in
postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega in
raziskovalnega sodelavca (v nadaljevanju: Merila)."
V 1. členu se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
"Namen teh Meril je zagotoviti enotne in objektivne kriterije za izvolitve v naziv, kar naj posledično
prispeva k dvigu kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela na UL."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
2. člen Meril se spremeni tako, da se glasi:
»Izvolitev v naziv je izraz avtonomne akademske presoje kandidatovega dela, strokovne, umetniške,
pedagoške in raziskovalne usposobljenosti.
Izpolnjevanje količinskih pogojev za izvolitev v naziv je le pogoj za obravnavo vloge za izvolitev
in ne ustvarja pravice do izvolitve.«
3. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca oziroma
visokošolskega in raziskovalnega sodelavca se začne na prošnjo kandidata za izvolitev v naziv."
V tretjem odstavku 11. člena se črta besedilo: "o strokovni ali umetniški".
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kandidat, ki ima veljaven naziv in želi biti izvoljen v isti ali drug naziv, ter želi, da se obstoječi
naziv šteje za veljavnega do dokončnosti odločitve o vlogi, mora vložiti vlogo najmanj 6 mesecev
pred iztekom veljavnega naziva."

5. člen
V 13. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
"- bibliografijo na podlagi podatkov iz COBISS-a oziroma dokazila o zasnovanih in izvedenih
znanstvenih ali umetniških delih;"
6. člen
V 14. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
"V postopku izvolitve v naziv se v bibliografiji upoštevajo relevantna dela kandidata, izvedena in
objavljena oziroma sprejeta v objavo do datuma oddaje vloge."
V 14. členu se v drugem odstavku za besedilom "V kolikor kandidat vloži hkrati več vlog" doda
besedilo "na istem habilitacijskem področju".
7. člen
V 16. členu se črta besedilo: "razpravlja o predloženi vlogi in" ter besedilo "strokovne ali
umetniške".
8. člen
V 17. členu se v prvem odstavku črta besedilo: " strokovni ali umetniški" ter besedilo ",če to
zahtevajo Merila".
9. člen
17. a člen se spremeni, da se po novem glasi:
"Članica seznani kandidata z negativnimi ocenami poročevalcev in/ali negativnim mnenjem
študentskega sveta oziroma ga na njegovo zahtevo seznani tudi s pozitivnimi ocenami in mnenjem,
tako da iz seznanitve niso razvidni podatki o imenih poročevalcev ali drugi podatki, iz katerih bi
bilo mogoče sklepati, kdo je poročevalec. Seznanitev se mu posreduje na e-naslov, ki mu ga dodeli
delodajalec oziroma v primeru kandidatov, ki niso zaposleni na univerzi, na e-naslov, naveden v
vlogi. Kandidat se lahko v roku treh delovnih dni od prejema opredeli do vsebine negativnih ocen
oz. negativnega mnenja študentskega sveta."
10. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"V primeru prve izvolitve v naziv ali v višji naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca
ter pri drugi in vsaki nadaljnji ponovni izvolitvi v naziv, z izjemo lektorja, članica posreduje celotno
gradivo habilitacijski komisiji univerze."

11. člen
V 19. členu se v prvem odstavku za besedilom "Če habilitacijska komisija" doda besedilo "univerze
ali habilitacijska komisija članice oziroma drug pristojen organ, ki opravlja to funkcijo na članici (v
nadaljevanju: habilitacijska komisija)".
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
"Habilitacijska komisija univerze odloči o vlogi kandidata v roku dveh mesecev od prejema popolne
vloge.
Če habilitacijska komisija univerze na temelju celovite presoje predloženega gradiva ugotovi, da ni
mogoče sprejeti mnenja poročevalcev, mora svoje mnenje posebej obrazložiti.
Po odločitvi habilitacijske komisije univerze vloge ni mogoče umakniti. "
13. člen
21. člen se črta.
14. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi: "Pri prvi ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja ali
znanstvenega delavca odloča senat članice neposredno na osnovi gradiva iz 20. člena."
15. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ za izvolitev v naziv v roku 30 dni po prejemu odločitve habilitacijske komisije
univerze odloči o izvolitvi kandidata v naziv.
Če habilitacijska komisija univerze ni dala soglasja, lahko kandidat, ki je prosil za izvolitev v višji
naziv, v roku 14 dni od prejema sklepa habilitacijske komisije univerze o zavrnitvi soglasja, na
članici zaprosi za ponovno izvolitev v trenutni naziv in postopek se nadaljuje kot postopek
ponovne izvolitve.
Če habilitacijska komisija univerze ni dala soglasja in če kandidat v roku ni zaprosil za ponovno
izvolitev, senat članice v roku 30 dni zavrne vlogo kandidata za izvolitev v naziv.
Pristojni organ za izvolitev v naziv zavrne vlogo kandidata zaradi znanstvene nepoštenosti ali
hujših kršitev etičnih načel znanstvenega ter umetniškega dela. V tem primeru kandidat ne more
več zaprositi za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani."

16. člen
V 25. členu se črta prvi odstavek.
17. člen
V 25.a členu se v petem odstavku za prvim stavkom doda besedilo: "Predlog za ponovno
imenovanje mora biti posredovan HK UL pred iztekom dobe, za katero so imenovani za
gostujočega učitelja ali raziskovalca."
18. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pritožbeni postopek poteka v skladu z določili Statuta UL."
19. člen
27., 28., 29., 30. in 31. člen se črtajo.
Podpogavja »a. Pravica do pritožbe«, »b. Razlogi za pritožbo« in »c. Odločanje o pritožbi« se
črtajo.
20. člen
V naslovu 5. poglavja se črta besedilo ", pridobljenega na drugi univerzi ".
21. člen
32. člen se črta.
22. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V postopku priznanja naziva, pridobljenega zunaj UL, se smiselno uporabljajo določila teh Meril
o izvolitvi v naziv.
Priznanje naziva velja do izteka naziva na instituciji, kjer je bil naziv pridobljen, vendar ne dlje, kot
bi veljal enak naziv na UL.
23. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Postopek se začne z ugotovitvenim sklepom dekana o tem, da obstaja interes članice za priznanje
naziva.

Kandidat vloži vlogo na članici, ki razvija habilitacijsko področje, najbolj sorodno področju, za
katerega je kandidat habilitiran.
Senat članice, na kateri teče postopek, pozove kandidata, da predloži podatke o postopku, po
katerem je pridobil naziv, biografijo in bibliografijo ter v fizični obliki tri najpomembnejša dela,
dostopna v enem od svetovnih jezikov.
Če kandidat v 30 dneh, odkar je bil pozvan, ne posreduje zahtevanih podatkov in tudi ne zaprosi
za podaljšanje roka, senat članice, na kateri teče postopek, zavrže vlogo kot nepopolno.
Dekan članice, na kateri teče postopek, posreduje poročila poročevalcev skupaj z ostalim gradivom
habilitacijski komisiji UL."
24. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Habilitacijska komisija univerze na temelju poročil poročevalcev, ki predlagajo, kateri naziv naj
se kandidatu prizna, prejetega gradiva in splošno dostopnih podatkov, odloči o izdaji soglasja k
priznanju naziva in na osnovi celotne vloge in mnenj poročevalcev določi ustrezen naziv.
Če HK UL ni dala soglasja k priznanju naziva, senat članice, na kateri teče postopek, zavrne
vlogo kandidata."
25. člen
36. člen se črta.
26. člen
V 40. členu se v prvem odstavku pred besedo "ali" doda beseda "raziskovalnih".
27. člen
V 42. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Aktivno znanje tujega jezika lahko kandidat izkaže tudi s tem, da predloži ustrezno dokazilo, da
je:
- pridobil diplomo 1., 2., ali 3. stopnje v tuji državi (priloži diplomo kot dokazilo o znanju tujega
jezika);
- opravil izpit iz tujega jezika na 1. ali 2. stopnji (priloži kopije ustreznih strani indeksa oziroma
potrdilo o opravljenih izpitih)."
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.«
28. člen
V 55. členu se predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
"- je vodil raziskovalni projekt, ali projekt, če se kandidat habilitira po umetniški poti in "

29. člen
V 59. členu se predzadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
"- je vodil raziskovalni projekt, ali projekt, če se kandidat habilitira po umetniški poti in"
30. člen
V 73. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
"Šteje se, da kandidat pri peti in nadaljnjih izvolitvah v naziv asistenta izpolnjuje količinske pogoje,
če je od oddaje vloge za zadnjo izvolitev dosegel skupno najmanj 5 točk iz znanstveno-raziskovalne,
pedagoške, strokovne ali umetniške dejavnosti."
31. člen
V 75. členu se v prvem odstavku za besedo "doktorat" doda beseda "znanosti".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"V naziv asistenta - raziskovalca je kandidat lahko četrtič izvoljen, če ima doktorat znanosti in
doseže najmanj 15 točk iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Kandidat pri peti in nadaljnjih
izvolitvah v naziv asistenta – raziskovalca izpolnjuje količinske pogoje, če je od oddaje vloge za
zadnjo izvolitev dosegel skupno najmanj 5 točk iz znanstveno-raziskovalne, pedagoške, strokovne
ali umetniške dejavnosti."
32. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če
je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev izpolniti
pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev v nižji naziv.
Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v roku iz 12. člena meril, mu naziv ugasne z dnem izteka
veljavnosti dotedanjega naziva.«
33. člen
80.a člen se črta.
34. člen
V naslovu 9. poglavja se črta besedilo "strokovni ali umetniški".
V naslovu 9. A podpoglavja se črta besedilo "strokovni ali umetniški".

35. člen
V 81. členu se črta besedilo: "znanstveni, strokovni ali umetniški".
36. člen
V 83. členu se v prvem odstavku črta besedilo "kandidatovi znanstveni, strokovni ali umetniški".
V drugem odstavku črta besedilo "znanstveni, strokovni ali umetniški".
37. člen
V 84. členu se v prvem stavku črta besedilo "strokovni ali umetniški". V tretji alineji se besedilo
"pedagoškega dela" nadomesti z besedilom "pedagoške usposobljenosti".
38. člen
V 85. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
"Rok za izdelavo poročila o usposobljenosti kandidata ne sme biti daljši od dveh mesecev."
39. člen
V 86. členu se črta 3. odstavek.
40. člen
V 91. členu se prvi stavek 1. odstavka spremeni tako, da se glasi:" Pomen znanstveno--raziskovalne,
umetniške, strokovne dejavnosti se v postopku izvolitve v naziv količinsko ocenjuje s pomočjo
točkovalnika."
Prehodne in končne določbe
41. člen
Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.
Postopki, začeti pred začetkom veljavnosti teh sprememb, se vodijo in dokončajo po do sedaj
veljavnih Merilih, v kolikor ta niso v neskladju s Statutom UL.

V Ljubljani, 28. 2. 2018

predsednik Senata UL
prof. dr. Igor Papič,
rektor UL

