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Zadeva: Odpravek sklepov 27. seje Senata Univerze v Ljubljani
Pri točki 4. Posledice pandemije COVID-19 - habilitacije sta bila na 27. seji Senata UL dne 21. 4. 2020
soglasno sprejeta naslednja sklepa:
SKLEP št. 4.1.:
V postopkih za izvolitev v naziv se prekinitev delovanja na tuji univerzi, raziskovalni ali umetniški
ustanovi zaradi pandemije COVID-19 ne šteje kot prekinitev v smislu zahteve iz Meril po neprekinjenem
delovanju v tujini. Kandidat v vlogi za izvolitev v naziv obrazloži, da je moral načrtovano neprekinjeno
delovanje prekiniti zaradi pandemije COVID-19.
Ta sklep se objavi na spletni strani UL, ob Merilih.
SKLEP št. 4.2.:
Kandidat, ki ima veljavni naziv višji predavatelj, lektor, docent, izredni profesor, redni profesor,
znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik, lahko zaprosi za podaljšanje
veljavnega naziva za obdobje do 1 leta pod naslednjimi pogoji in po postopku:
1. Kandidat vloži prošnjo za podaljšanje dobe izvolitve na članici. V prošnji mora navesti pogoje za
izvolitev, za katere predvideva, da jih ne bo izpolnil do roka za vložitev vloge (6 mesecev pred
iztekom naziva), za vsakega od teh pogojev obrazložiti razloge, povezane s pandemijo COVID19, za neizpolnitev pogoja ter priložiti ustrezna dokazila (npr. dogovor o gostovanju na tuji
univerzi, ki ni mogel biti realiziran zaradi pandemije COVID-19).
2. Članica prošnjo posreduje HK UL.
3. Če HK UL poda soglasje k podaljšanju dobe izvolitve, o tem obvesti dekana članice (predsednika
senata članice), ki izda sklep, s katerim določi podaljšanje dobe izvolitve v trenutni naziv za do
enega leta.
4. Če HK UL ne poda soglasja k podaljšanju, o tem obvesti dekana članice (predsednika senata
članice), ki izda sklep o zavrnitvi prošnje. Zoper ta sklep ni pritožbe.
5. Če je kandidat zaradi trajanja postopka odločanja o tej prošnji zamudil oddajo vloge 6 mesecev
pred potekom dobe izvolitve, se šteje, da je kandidat vlogo oddal pravočasno, če jo odda v roku
14 dni po prejemu sklepa dekana.
6. Rok za oddajo prošnje: Kandidati morajo oddati prošnjo vsaj 6 mesecev pred potekom
trenutnega naziva. Zadnji rok za oddajo prošenj je 3 mesece po prenehanju izrednih okoliščin, ki
so bile podlaga za sprejem tega sklepa. Datum prenehanja izrednih okoliščin bo Senat UL določil
s sklepom.
7. 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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