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Dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev  
znanstvenih delavcev in sodelavcev z dne 16.10.2001   

(raziskovalni sodelavec) 
 
 
Senat UL je na 33. seji dne 12.5.2009 na predlog Habilitacijske komisije UL sprejel 
dopolnitev  Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev z dne 16.10.2001.  
 
Senat UL je na seji dne 24.2.2009 sprejel predlog Statutarne komisije UL z dne 17.2.2009 za 
dopolnitev 209. člena Statuta UL.  
Sklep: v 209. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 
» Raziskovalni sodelavec je asistent - raziskovalec .«. 
Na podlagi sklepa senata je Habilitacijska komisija sprejela predlog dopolnitve obstoječih 
Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev z dne 
16.10.2001.  
 
Na podlagi sprememb Statuta UL se spremenijo in dopolnijo obstoječa habilitacijska Merila z 
dne 16.10.2001 tako, da se tretji odstavek 2. člena Meril glasi: 
  
Raziskovalci so znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci. 

 
Nazivi znanstvenih delavcev so: 

• znanstveni svetnik, 
• višji znanstveni sodelavec in 
• znanstveni sodelavec. 
 

Raziskovalni sodelavec je: 
• asistent – raziskovalec. 
 
4. člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
z dne 16.10.2001 se za sedmo alinejo dopolni z novo alinejo, ki se glasi: 
 
• asistenta – raziskovalca je lahko izvoljen, kdor ima univerzitetno izobrazbo ustrezne 

smeri, pridobljeno po študijskih programih, sprejetih do junija 2004, ali namesto 
univerzitetne izobrazbe iz te alineje izobrazbo druge stopnje, pridobljeno po študijskih 
programih, sprejetih po tem datumu, in je bil izredno uspešen pri študiju ter kaže 
sposobnost za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo; 

 
V Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev znanstvenih delavcev in sodelavcev z 
dne 16.10.2001 se doda 11.a člen, ki se glasi: 
 

11.a člen 
 
Asistent – raziskovalci so izvoljeni v naziv za dobo treh let.  
 
V ta naziv so lahko kandidati drugič (po treh letih) izvoljeni: 
• če so dokazali uspehe v znanstvenem ali raziskovalnem in razvojnem delu in  
• imajo opravljene vse obveznosti razen magistrskega dela, če so bili vpisani v študijski 

program za pridobitev magisterija ali specializacije, sprejet pred junijem 2004.  
 
V ta naziv so lahko kandidati tretjič izvoljeni: 
• če imajo vsaj znanstveni magisterij, če so bili vpisani v študijski program za pridobitev 

magisterija ali specializacije, sprejet pred junijem 2004.  
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Za četrto izvolitev (po devetih letih) pa je potreben doktorat znanosti.  
V primeru, da imajo kandidati izobrazbo druge stopnje, pridobljeno po študijskih programih, 
sprejetih po juniju 2004, so lahko tretjič izvoljeni v naziv:  
• če imajo opravljene obveznosti študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti 

(razen zagovora doktorata). 
 
1. točka 12. člena Meril se dopolni z: 
 
V naziv asistenta in asistenta - raziskovalca je lahko izvoljen kandidat, ki: 
• je dokončal predhodni študij najmanj s povprečno oceno prav dobro (8), pri izračunu 

povprečja pa upoštevamo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih 
študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje pridobljene 
izobrazbe; 

• je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno 
prav dobro (8); 

• je pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno, raziskovalno-razvojno ali umetniško 
delo in 

• ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 
 
 
  

Predsednik habilitacijske komisije UL 
                                                                                red. prof. dr. Marjan Veber, l.r. 
 
 
 
 


