Na podlagi 14. točke 52. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami) in 3. člena
uradnega prečiščenega besedila Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani na 29. seji dne 16. 6.
2020 sprejel
Spremembe Navodil za izvajanje Meril (tehnična navodila)
1. člen
V Navodilih za izvajanje Meril se v poglavju I. Navodila kandidatom za 8. točko doda točka:
» 9. Če kandidat ni zaposlen na UL, mora biti tekom postopka prošnji priložena tudi
obrazložena izjava senata članice, ki je matična za področje, na katerem se kandidat želi
habilitirati (matična članica), da na UL obstaja interes za sodelovanje s kandidatom in s tem
za izvedbo postopka. 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. Odločanje senata o
izkazanem interesu se izvede, kot je to določeno z internimi pravili članice.«

2. člen
V poglavju III. Navodila članicam UL se za prvim odstavkom doda odstavek z besedilom:
»Če kandidat ni zaposlen na univerzi, senat članice odloča tudi o tem, ali obstaja interes za
sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Odločanje senata o tem se
izvede, kot je to določeno z internimi pravili članice. Senat matične članice lahko o interesu odloča
na isti seji, na kateri najprej odloči o tem, ali je izkazan interes, nato pa imenuje poročevalce.«

3. člen
V poglavju IV. Dodatna pojasnila se preglednica dopolni z:
1.8

Izumi in nove sorte rastlin

1.8.1

Patent s popolnim vsebinskim preizkusom, Do 12 točk
podeljen s strani EPO, USPTO, JPO ali
PCT/WIPO

1.8.2

Patent s popolnim vsebinskim preizkusom, Do 8 točk
razen patenti, podeljeni s strani EPO,
USPTO, JPO ali PCT/WIPO

1.8.3

Podeljena žlahtniteljska pravica za novo sorto Do 12 točk
rastlin

Del preglednice, ki določa točko 4.6 in njene podtočke, se spremeni tako, da se glasi:
4.6

Prenos znanja v širše družbeno okolje

4.6.1

Mentorstvo zagonskih podjetij, pri katerih se do 2 točki
razvijajo inovativni izdelki in storitve

4.6.2

Vodenje raziskovalno-razvojnih (tržnih) do 1 točka,
projektov po naročilu gospodarskih
skupaj največ 12 točk
subjektov

4.6.3

Prenos znanja (prodan ali licenciran patent, do 1 točka,
patentna prijava, žlahtniteljska pravica in/ali
strokovno znanje in izkušnje), pri katerem je skupaj največ 12 točk
udeležen kandidat za izvolitev v naziv, preko
pogodbe, sklenjene med UL in gospodarsko
družbo v skladu z 18. in 19. členom Pravilnika
o upravljanju s pravicami industrijske lastnine
na UL

4.6.4

Projektno sodelovanje z inovativnimi izdelki do 1 točka,
in storitvami v zasebnih ali javnih
izobraževalnih,
kulturnih,
umetniških, skupaj največ 12 točk
zdravstvenih, humanitarnih ali državnih
ustanovah

4. člen
Te spremembe začnejo veljati na dan uveljavitve sprememb Meril, ki jih je Senat UL sprejel na seji
z dne 16.6.2020. Uporabljajo se za vse postopke, pričete po uveljavitvi teh sprememb.
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