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) in 14. točke 52. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17 in
spremembe) je Senat Univerze v Ljubljani na 29. seji dne 16. 6. 2020 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, s spremembami z dne 24. 4. 2012, 21. 10. 2014, 30. 6. 2015,
27. 9. 2016, 18. 10. 2016, 27. 2. 2018, 29. 5. 2018, 28. 5. 2019, 17.9.2019 – UPB št. 2; v nadaljevanju:
Merila) se 15. člen dopolni z novim drugim odstavkom:
»Če kandidat ni zaposlen na univerzi, mora prošnji priložiti tudi obrazloženo izjavo senata članice,
ki je matična za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati (matična članica), da na univerzi
obstaja interes za sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Če je interes
za sodelovanje na članici, ki ni matična za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati, senat
te članice pošlje obrazloženo izjavo senatu matične članice, da na univerzi obstaja interes za
sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Senat matične članice pri
obrazložitvi izjave upošteva izkazani interes.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

2. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku črta beseda »treh«.

3. člen
38. člen se dopolni tako, da se po novem glasi:
»Znanstvena in strokovna usposobljenost na področju habilitacije se izkazuje z:
-

-

ustrezno bibliografijo na področju, na katerem se kandidat želi habilitirati, t. j. z
dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in
strokovnimi dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih, raziskovalnih ali
strokovnih projektih, izumi in novimi sortami rastlin, dokumentiranim prenosom znanja v širše
družbeno okolje in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke
štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti,
dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
pozitivnimi ocenami poročevalcev.«

4. člen
50. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
Kvantitativno vrednotenje znanstvenoraziskovalne, umetniške, pedagoške in strokovne
dejavnosti kandidatov se izvaja na temelju naslednjega točkovnika:

1.
1.0
1.1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
Izjemni dosežek v skladu z 48. členom Meril
Članki z recenzijo
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in
povzetek v tujem jeziku
I. skupina (zgornjih 5% najvišje citiranih revij iz posameznega področja; če je na
seznamu področja 20 ali manj revij, v to kategorijo sodijo revije na 1. in 2.
mestu seznama)
II. skupina (SSCI, SCI, AHCI)
III. skupina (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI)
IV. skupina (ostale recenzirane revije)
V. skupina (ostale revije)
Monografije
Monografija (tuja)
Monografija (domača)
Deli monografij
Del monografije (tuja)
Del monografije (domača)
Vabljeno objavljeno plenarno predavanje
- na domačih znanstvenih konferencah
- na mednarodnih znanstvenih konferencah
Vabljeno sekcijsko objavljeno predavanje
- na domačih znanstvenih konferencah
- na mednarodnih znanstvenih konferencah
Dokumentirani objavljeni referati na znanstvenih simpozijih in
znanstvenih seminarjih

1.6.1

-

1.6.2.
1.7
1.8

- mednarodni
Objavljene recenzije v obliki članka
Izumi in nove sorte rastlin
Patent s popolnim vsebinskim preizkusom, podeljen s strani EPO, USPTO,
JPO ali PCT/WIPO

1.8.1

domači

do 25 točk

do 12 točk
do 8 točk
do 6 točk
do 2 točki
do 1 točka
do 25 točk
do 20 točk
do 8 točk
do 4 točke
do 2 točki
do 5 točk
do 1 točka
do 3 točke

do 0,5
točke
do 1 točka
do 2 točki
do 12 točk

3.3
3.4
3.4.1

Patent s popolnim vsebinskim preizkusom, razen patenti, podeljeni s strani
EPO, USPTO, JPO ali PCT/WIPO
Podeljena žlahtniteljska pravica za novo sorto rastlin
UMETNIŠKA DEJAVNOST
Izjemni umetniški dosežek v skladu z 48. členom Meril
Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z objavljeno
kritiko
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na pomembnih
predstavitvah nacionalnega pomena
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni
ravni
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka
opredeljuje kot vrhunski dosežek nacionalnega pomena
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka
opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
Ostala dokumentirana umetniška dejavnost po presoji strokovnih komisij
PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Učbeniki
Univerzitetni učbenik z recenzijo
Nova, dopolnjena izdaja
Ostali neuniverzitetni recenzirani učbeniki
Učni pripomočki in študijska gradiva (v pisni ali elektronski obliki)
Mednarodni projekti na področju razvoja kurikulov študijskih
programov, pedagoških metod itd.
Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi
Mentorstvo (somentorstvo se točkuje polovično)
- pri diplomah (UNI) oz. 2. bolonjska stopnja

3.4.2

-

pri diplomah (VŠ) oz. 1 bolonjska stopnja

3.4.3

-

pri študentskih raziskovalnih nalogah

3.4.4

-

pri študentskih umetniških nalogah

3.4.5

-

pri nacionalnih uvrstitvah na zahtevnih selekcijah

3.4.6

-

pri mednarodnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah

3.4.7

-

pri Prešernovih nagradah (fakultetnih)

3.4.8
3.4.9
3.4.10

- pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih)
- pri magisterijih po programih pred uvedbo bolonjskih programov
- pri doktoratih
Študentska ocena, povprečna ocena v zgornjih 10% ocenjevalne lestvice na
članici, ocena se upošteva pri največ enem predmetu letno

1.8.2
1.8.3
2.
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

3.5

do 8 točk
do 12 točk
do 25 točk
do 0.5 točk
do 2 točki
do 4 točke
do 5 točk
do 8 točk
do 20 točk
do 5 točk

do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk
do 2 točki
do 3 točke
do 8 točk*
do 1 točka
do 0,5
točke
do 1 točka
do 1 točka
do
1,5točke
do 2 točki
do 1,5
točke
do 2 točki
do 2 točki
do 3 točke
do 3
točke*

do 3 točke

4.
4.1
4.1.1

Študentska nagrada za pedagoško delo (nagrade opredelijo članice s posebnim
pravilnikom)
Organizacija poletne šole, seminarja, tekmovanja s
- pretežno tujo udeležbo
- pretežno domačo udeležbo
Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju (na ravni
univerze ali v mednarodnem prostoru) – s potrdilom
STROKOVNA DEJAVNOST
Poljudno - znanstvena knjiga
- doma

4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3

- v tujini
Urednik ali sourednik revije, knjige, zbornika konference
- domače
- tuje
Strokovni članki ali računalniški program

do 6 točk

3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8

4.4

Objavljeni prikazi, poročila, ekspertize

4.5

Poljudno strokovni članki

4.6

Prenos znanja v širše družbeno okolje
Mentorstvo zagonskih podjetij, pri katerih se razvijajo inovativni izdelki in
storitve

4.6.1

4.6.2

Vodenje raziskovalno-razvojnih (tržnih) projektov po naročilu gospodarskih
subjektov

do 2 točki
do 1 točke
do 1
točke*

do 3 točke

do 3 točke
do 6 točk
do 1 točka
do 0,5
točke
do 0,1
točke
do 2 točki
do 1 točka,
skupaj
največ 12
točk

Prenos znanja (prodan ali licenciran patent, patentna prijava, žlahtniteljska
do 1 točka,
pravica in/ali strokovno znanje in izkušnje), pri katerem je udeležen kandidat za
skupaj
4.6.3 izvolitev v naziv, preko pogodbe, sklenjene med UL in gospodarsko družbo v
največ 12
skladu z 18. in 19. členom Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske
točk
lastnine na UL
do 1 točka,
Projektno sodelovanje z inovativnimi izdelki in storitvami v zasebnih ali javnih
skupaj
4.6.4 izobraževalnih, kulturnih, umetniških, zdravstvenih, humanitarnih ali državnih
največ 12
ustanovah
točk
4.7
Soustvarjanje vrhunskega športnega dosežka
4.7.1 Medalja na evropskem prvenstvu
3 točke
4.7.2 Medalja na svetovnem prvenstvu
5 točk
4.7.3 Medalja na Olimpijskih igrah
10 točk
do 12
4.8
Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij
točk*
* Največje skupno število točk za to kategorijo točkovnika. Za druge kategorije se število točk
nanaša na največje število točk za enoto (članek, umetniško delo, dosežek, idr.).

5. člen
V drugi alineji 56. člena se tretja podalineja spremeni tako, da se glasi:
» - največ 8 od 14 pomembnih del so lahko znanstvene monografije, deli znanstvenih monografij,
recenzirani univerzitetni učbenik, izum (1.8 v točkovniku), prenos znanja (4.6 v točkovniku) ali
vrhunski strokovni ali športni dosežek, pri čemer se v tem primeru znanstvena monografija šteje
kot dve deli; od tega sme biti največ en učbenik, največ dva izuma in največ en prenos znanja ali
vrhunski strokovni ali športni dosežek.«
6. člen
V drugi alineji 61. člena se tretja podalineja spremeni tako, da se glasi:
»- največ 4 od 7 pomembnih del so lahko znanstvene monografije, deli znanstvenih monografij,
recenzirani univerzitetni učbenik, izum (1.8 v točkovniku), prenos znanja (4.6 v točkovniku) ali
vrhunski strokovni ali športni dosežek, pri čemer se v tem primeru znanstvena monografija šteje
kot dve deli; od tega sme biti največ en učbenik, največ dva izuma in največ en prenos znanja ali
vrhunski strokovni ali športni dosežek.«
7. člen
V 63. členu se v prvi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Pri ponovni izvolitvi v naziv izrednega profesorja mora kandidat v času od datuma oddaje vloge
za zadnjo izvolitev doseči vsaj 15 točk (od tega najmanj 5 točk iz pedagoške in najmanj 9 točk iz
znanstvene ali umetniške dejavnosti) po točkovniku in mora iz časa od datuma oddaje vloge za
zadnjo izvolitev predložiti vsaj dve pomembni deli z afiliacijo Univerze v Ljubljani.«
8. člen
V 2. alineji 67. člena se druga podalineja spremeni tako, da se glasi:
»- največ 2 od 3 pomembnih del sta lahko znanstvena monografija, del znanstvene monografije ali
izum (1.8 v točkovniku). Kandidat lahko uveljavlja največ en izum. Znanstvena monografija šteje
kot dve deli.«
9. člen
Naslov 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(splošni in posebni kakovostni pogoji za prvo in ponovno izvolitev v naziv predavatelj)«.
Prehodne in končne določbe
10. člen
Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.
Spremembe vsebinske narave – spremembe 15., 38., 50. (sprememba točkovanja 1.8., 1.8.1., 1.8.2.,
1.8.3., 4.6., 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4), 56., 61. in 67. člena se uporabljajo za vse postopke, pričete
po uveljavitvi teh sprememb.

Spremembe redakcijske narave – spremembe 33., 50. (točka 1.1.1.), 63. in 75. člena se uporabljajo
tudi v postopkih za izvolitev v naziv, ki so na dan uveljavitve sprememb že v teku.
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