ZAPISNIK
sestanka Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),
ki je potekal v petek, 22. 12. 2017, z začetkom ob 17:00 v Vogalni sobi 79-80
Univerze v Ljubljani
Prisotni člani SMUL:
prof. Urška Velikonja, dr. Zijad Jagodić, Igor Cesarec, Jure Leskovec, dr. Metka Zupančič, dr. Nina Peršak, dr. Peter
Rožič, Jure Zupan, dr. Andrej Košmrlj
Srečanja so se udeležili tudi:
1. prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
2. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela
3. prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno-raziskovalnega dela
4. mag. Maja Slovenc, pomočnica rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve
5. mag. Katja Cerar, vodja službe za internacionalizacijo
6. Maja Dizdarević, predstojnica Centra za osebni in profesionalni razvoj študentov
7. Barbara Baraga, samostojna svetovalka za področje razvoja alumnov
8. dr. Zvone Žigon, vodja sektorja na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
9. Andreja Bogataj
Srečanje je vodila predsednica SMUL, prof. dr. Urška Velikonja, ki je v uvodu pozdravila prisotne člane ter
predstavila dnevni red sestanka:
1. Izvolitev tajnika
2. Predstavitev novega vodstva Univerze v Ljubljani
3. Razprava o vlogi in prednostnih ciljih SMUL v naslednjem letu
Ad 1.: Izvolitev tajnika
Predsednica SMUL prof. Urška Velikonja je za novega tajnika SMUL predlagala mag. Katjo Cerar iz UL. Zaradi
nesklepčnosti so se prisotni člani strinjali, da novega tajnika potrdijo na dopisni seji po e-pošti.
Sklep 1:
Prisotni člani so sprejeli sklep, da se za novega tajnika SMUL v izvolitev po dopisni pošti predlaga mag. Katjo Cerar.
Ad 2: Predstavitev novega vodstva Univerze v Ljubljani
Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je navzoče pozdravil in izpostavil pomembnost ohranjanja stikov
slovenskih profesorjev in znanstvenikov, ki delujejo v tujini z Univerzo v Ljubljani ter prizadevanja za vzpostavitev
sistema za možnost zaposlitve teh strokovnjakov na Univerzi v Ljubljani. V nadaljevanju je rektor predstavil novo
vodstvo Univerze v Ljubljani.
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Prorektorica Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, je prisotne
seznanila z novo vzpostavljenim sistemom spletnega učenja slovenskega jezika, ki so ga pripravili na Centru za
slovenščino kot drugi in tuji jezik v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je dostopen brezplačno in je namenjen
vsem tistim, ki se želijo sami naučiti slovenščine na preprost in učinkovit način (www.slonline.si).
Prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno-raziskovalnega dela, prof. dr. Matjaž Krajnc, je izrazil željo,
da se s člani SMUL vzpostavi sodelovanje v skupnih projektih na znanstveno-raziskovalnem področju.
Ad 3: Razprava o vlogi in prednostnih ciljih SMUL v naslednjem letu
Predsednica SMUL prof. dr. Urška Velikonja je na začetku ugotovila, da je Univerza organizirana na način, ki
omogoča članicam avtonomijo pri svojem delovanju in da je področje izmenjav dobro urejeno ter predlagala, da bi
bilo smiselno graditi na področjih, kjer smo šibki. Nekateri člani SMUL imajo dobre povezave z matičnimi članicami
UL. Izpostavila je tudi problem izbirnega postopka pri zaposlovanju na UL. Predlagala je, da se na spletni strani
SMUL objavijo podatki glede možnosti sodelovanja s članicami UL ter podatki glede možnosti zaposlitve na UL
(status gostujočega profesorja, habilitacijski postopki idr.)
Sklep 2:
Preverijo se možnosti za sodelovanje s članicami UL ter interes članov SMUL za sodelovanje.
Sklep 3:
Na spletni strani SMUL se objavijo povezave glede možnosti zaposlitve, statusa gostujočega profesorja,
habilitacijskih postopkov idr.
Igor Cesarec, predsednik društva VTIS, je prejel različne povratne informacije glede možnosti vrnitve na Univerzo.
Pobude za sodelovanje prihajajo predvsem s strani tistih, ki delujejo v tujini, želijo pa si več proaktivnosti tudi s strani
Univerze ter članic UL.
V nadaljevanju je potekala razprava glede sistema oz. možnosti pridobitve in plačila habilitacije ter možnosti in
pogojev za zaposlitev na UL.
Dr. Nina Peršak je izpostavila problematiko razpisnih pogojev za zaposlitev na nekaterih članicah UL (pomanjkanje
razpisov za mesta višjih akademskih oz. pedagoških nazivov, obstoj že veljavne habilitacije UL kot razpisni pogoj),
kratke prijavne roke, plačilo visokih stroškov za pridobitev habilitacije in za vpise v COBISS za zunanje osebe,
neobstoj avtomatskega upoštevanja habilitacij pridobljenih na drugih slovenskih univerzah ter neupoštevanje
habilitacijskih nazivov pridobljenih v tujini in poudarila, da v praksi zadeve pogosto ne funkcionirajo ali ne najbolje
ter da bi morali s strani Univerze stimulirati članice za zaposlovanje slovenskih profesorjev in raziskovalcev, ki
delujejo ali so delovali v tujini in se želijo vrniti ter sistemsko urediti to področje.
Jure Leskovec je poudaril, da je postopek habilitacije v Sloveniji bolj zapleten kot v tujini, kjer se ponekod pridobi
habilitacija na podlagi oddane vloge v obliki življenjepisa.
Igor Cesarec pa je zaprosil za podrobnejšo obrazložitev prenove sistema habilitacij ter, da se v sodelovanje pri
prenovi vključi tudi člane SMUL.
Prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc je člane na kratko seznanil s prenovljenim in poenostavljenim postopkom za
priznavanje habilitacijskega naziva (članica imenuje tri člansko komisijo, ki postopek preverjanja ustreznosti
habilitacije izvede v 2-3 mesecih, po novem pa postopek habilitacije stane le 400 EUR, kandidat prav tako lahko
zahteva vpogled v mnenje poročevalcev, razpisi za zaposlitve so mednarodni in javno objavljeni 60 dni). Možno pa je
tudi zaprositi za status gostujočega profesorja.
Rektor prof. dr. Igor Papič je koncu sestanka povzel, da je na UL potrebno graditi tako šibka kot močna področja. S
strani Univerze bi lahko v prihodnje organizirali sestanke in vzpostavili kontakte med člani SMUL in predstavniki
članic UL. Poudaril je, da trenutno ne obstajajo sistemski načini za direktno vrnitev oz. zaposlitev na Univerzi, prav
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tako v Sloveniji ni samoumevno, da habilitacijo ene prizna druga Univerza. Potekajo pa dogovori glede ustanovitve
sklada na UL, s katerim bi posameznikom z zelo dobrimi referencami omogočili finančna sredstva, kot pomoč v času
prijave na projekt (sklad še ni ustanovljen). Mišljeno je, da se lahko ponudi eno do dve delovni mesti na leto ter se
izbere najboljša kandidata. Predlagal je naj kandidati že vnaprej vložijo prošnjo za habilitacijo in se nato lažje prijavijo
na javni razpis za delovno mesto. Pri izboru kandidatov se bo upošteval princip konkurence. Zaveda se, da so
potrebne izboljšave in si na UL želi vzpostaviti sistem za bodočo generacijo, ki bo usmerjen v odprtost. Smiselna se
mu zdi tudi vključitev članov SMUL za recenzente v habilitacijskem postopku.
Člani SMUL so izpostavili plačilo za posamezni vnos objavljenih člankov v sistem Cobiss, ki je potreben za
habilitacijo. Predlagali so, da se tovrstni vnosi financirajo iz novo vzpostavljenega sklada. Na Univerzi bodo preverili
možnosti ter poskušali sistemsko urediti problem plačila vnosa v Cobiss.
Srečanje je bilo zaključeno ob 18:55.
Ljubljana, 9. 1. 2018
Zapisala:
mag. Katja Cerar

prof. Urška Velikonja, lr
predsednica SMUL
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