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 38. seji dne 25. 5. 2021 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, 16. 6. 2020 – UPB št. 3; v
nadaljevanju: Merila) se v drugi alineji 3. člena za drugo podalinejo doda nova podalineja:
» - opredelitev habilitacijskih področij, kjer delovanje v mednarodnem prostoru ni edino primerno
merilo kakovosti in so za razvoj znanosti in stroke potrebne tudi objave v slovenskem jeziku, z
opredeljenimi kriteriji uveljavljanja teh objav,«

2. člen
V 35. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ter v fizični obliki tri najpomembnejša dela,
dostopna v enem od svetovnih jezikov«.

3. člen
V 42. členu se:
- v prvem odstavku pred besedo »mednarodni« doda besedi »domači in«
- v drugi alineji drugega odstavka pred besedo »izdani« doda besede »objavljeni v enem od
razširjenih tujih jezikov in«
- v tretjem odstavku za besedilom »ustreznih mednarodnih seznamov« doda besedi
»znanstvenih revij«
- za četrtim odstavkom doda odstavek: »Na področjih, kjer delovanje v mednarodnem prostoru
ni edino primerno merilo kakovosti in so za razvoj znanosti in stroke potrebne tudi objave v
slovenskem jeziku, se v slovenščini objavljena dela obravnava enakovredno delom, objavljenim
v enem od razširjenih tujih jezikov, ob upoštevanju kriterijev uveljavljanja teh objav, kot so
opredeljeni v prilogah članic.«
4. člen
V 72. členu se v prvi alineji za besedo »točk« doda besedilo »iz znanstvenoraziskovalne, umetniške,
strokovne in pedagoške dejavnosti«.
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5. člen
V 85. členu se pred prvo alinejo doda alineja:
» - ima vsaj magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred junijem 2004 ali«.

6. člen
Upoštevaje sklep Senata UL št. 4.1. s 27. seje z dne 21. 4. 2020 in sklep Senata UL št. 9.8. z 31. seje
z dne 21. 10. 2020, ne glede na določila Meril velja:
-

Prekinitev delovanja na tuji univerzi, raziskovalni ali umetniški ustanovi zaradi pandemije
COVID-19 ne šteje kot prekinitev v smislu zahteve po neprekinjenem delovanju v tujini.
Kandidat v vlogi za izvolitev v naziv obrazloži, da je moral načrtovano neprekinjeno delovanje
prekiniti zaradi pandemije COVID-19 ter ga je kasneje nadaljeval do skupnega trajanja 3
mesecev oziroma je preostanek izvedel z drugimi oblikami iz druge alineje tega člena. Za
prekinitev delovanja v tujini po tem odstavku šteje prekinitev, ki je nastala v času trajanja
pandemije pred sprejemom sklepa Senata UL št. 4.1. z dne 21.4.2020 do datuma prenehanja
izrednih okoliščin, ki ga bo vezano na sklep št. 4.1. in sklep št. 9.8. z dne 21.10.2020 Senat UL
določil naknadno.

-

Izredne okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije COVID-19 in kandidatom za izvolitev v
naziv izredni profesor, višji znanstveni sodelavec, redni profesor in znanstveni svetnik
otežujejo (oz. so oteževale) ali onemogočajo (oz. so onemogočale) izpolnjevanje zahteve po
neprekinjenem raziskovalnem, umetniškem ali pedagoškem delovanju na tuji univerzi ali
raziskovalni oz. pomembni umetniški ustanovi, lahko v utemeljenih primerih štejejo kot
specifične okoliščine iz 3. odstavka 55. člena in 3. odstavka 60. člena Meril, ki so podlaga za
priznavanje izpolnjevanja tega pogoja z drugačnim načinom aktivnega delovanja v
mednarodnem okolju v primerljivem obsegu.
V takem primeru mora kandidat izkazovati rezultate svojega mednarodnega delovanja, kot so
na primer skupni članek, ki je rezultat mednarodnega sodelovanja, prijava skupnega
mednarodnega projekta, izvajanje celotnega predmeta na tuji univerzi ali podobno. Poleg tega
mora kandidat predložiti podroben opis mednarodnih aktivnosti in načina njihove izvedbe, iz
katerega je razvidno, da je z mednarodnim delovanjem dosežen namen zahteve po
neprekinjenem delovanju v tujem okolju (vpetost oz. spoznavanje z delovanjem tuje univerze
oz. druge institucije, prenos dobrih praks v okolje UL) in da je bilo tako delovanje primerljivo
z neprekinjenim delovanjem na tuji univerzi ali raziskovalni oz. pomembni umetniški ustanovi.
Do ustreznosti takega delovanja, predvsem z vidika doseganja namena zahteve po
neprekinjenem delovanju v mednarodnem okolju, se morajo obvezno opredeliti poročevalci na
podlagi predložene dokumentacije kandidata. Za izredne okoliščine po tem odstavku štejejo
izredne okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije COVID-19 in bodo trajale do datuma
prenehanja izrednih okoliščin, ki ga bo vezano na sklep št. 9.8. z dne 21.10.2020 Senat UL
določil naknadno.
7. člen

Ne glede na določila teh Meril je v naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca
lahko izvoljen tudi kandidat, ki zaradi izrednih razmer, neposredno povezanih s pandemijo

COVID-19, v letih 2020, 2021 in 2022 ni mogel izpolniti pogoja, ki se nanaša na 3-mesečno
neprekinjeno delovanje na tuji univerzi ali raziskovalni oziroma umetniški ustanovi. Kandidat
nezmožnost izpolnitve navedenega pogoja dokaže s potrdilom tuje institucije o nezmožnosti
izpolnitve že načrtovanega in dogovorjenega delovanja na tuji instituciji oz. s potrdilom tuje
institucije, da bo delovanje izvedeno takoj, ko bodo razmere, zaradi katerih je bil obisk odložen, to
dopuščale. Ta pogoj pa mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi v
višji naziv.
Prehodne in končne določbe
8. člen
Te spremembe začnejo veljati 15. dan po objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.
Spremembe 35., 72. in 85. člena Meril ter 6. in 7. člen teh sprememb se uporabljajo tudi za postopke,
ki so na dan uveljavitve že v teku. Spremembe 3. in 42. člena Meril se pričnejo uporabljati dne 1. 1.
2022. Spremembe 3. in 42. člena Meril se pred 1. 1. 2022 uporabljajo za kandidate na tistih članicah,
ki imajo sprejeto prilogo članice, ki ureja to vsebino.
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