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Zadeva: Odpravek sklepa 31. seje Senata Univerze v Ljubljani

Pri točki 9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev je bil na 31. seji Senata UL dne 
20. 10. 2020 soglasno sprejet naslednji sklep:

SKLEP št. 9.8.:
Izredne okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije COVID-19 in kandidatom za izvolitev v habilitacijske 
nazive otežujejo ali onemogočajo 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 inštitucije, 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.
Datum prenehanja izrednih okoliščin bo Senat UL določil s sklepom. 
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani UL, ob Merilih. Na istem mestu se bo objavil tudi sklep, 
s katerim bo Senat UL določil datum iz prejšnjega odstavka.

Prof. dr. Igor Papič,
rektor
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