
 
 
Na podlagi 48. člena Statuta FUDŠ z dne 20.4.2015 (UPB-4) ter sprememb z dne 3.4.2017 

je Senat FUDŠ na 13. korespondenčni seji dne 22.5.2018 sprejel  

 

SPREMEMBE MERIL ZA IZVOLITEV V NAZIVE 
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH 

SODELAVCEV  
 

1. člen 

Spremeni se 1. točka 21. člena Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev z dne 30.9.2017 (UPB3) (v nadaljevanju: Merila), tako 

da se glasi: 

V naziv asistent je lahko izvoljen, kdor: 

● je končal študijski program 2. stopnje; 

● je dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8,00), tako da se pri 

izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih 

študijskih obveznosti; 

● je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno 

prav dobro (8,00); 

● pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo; 

● ima pozitivno mnenje večine strokovnih poročevalcev za oceno kandidatove 

usposobljenosti 

● ima soglasje komisije za izvolitve v nazive. 

 

2. člen 

Sprememba Meril začne veljati z dnem sprejema na Senatu. 

 

 

izr. prof. dr. Mateja Rek 

          dekanja 

  



 
 
Na podlagi 48. člena Statuta FUDŠ z dne 20.4.2015 (UPB-4) ter sprememb z dne 3.4.2017 

je Senat FUDŠ na 14. korespondenčni seji dne 5.7.2018 sprejel  

 

SPREMEMBE MERIL ZA IZVOLITEV V NAZIVE 
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH 

SODELAVCEV  
 

1. člen 

Spremeni se drugi odstavek 28. člena Meril za izvolitve v nazive tako, da se glasi: 

Ne glede na določila zgornjega odstavka, FUDŠ prizna pridobljene habilitacije na drugih 

slovenskih univerzah in drugih samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini, v kolikor se 

habilitacije uporablja za začasno opravljanje pedagoškega in znanstvenega dela na FUDŠ, v 

postopku akreditacije študijskega programa FUDŠ ali ob prvi zasedbi delovnega mesta. Po 

poteku veljavnosti te habilitacije mora kandidat za namen redne zaposlitve vložiti vlogo kot 

izhaja iz teh Meril. 

 

2. člen 

Sprememba Meril začne veljati z dnem sprejema na Senatu. 

 

 

izr. prof. dr. Mateja Rek 

          dekanja 

  



 
 
Na podlagi 48. člena Statuta FUDŠ z dne 20.4.2015 (UPB-4) ter sprememb z dne 3.4.2017 

je Senat FUDŠ na 6. redni seji dne 22.11.2018 sprejel  

 

SPREMEMBE MERIL ZA IZVOLITEV V NAZIVE 
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH 

SODELAVCEV  
 

3. člen 

Dopolni se Priloga Sklep Senata o področjih izvolitve, tako, da se za zadnjo alinejo doda: 

- pravo. 

 

4. člen 

Dopolnitev Meril začne veljati z dnem sprejema na Senatu. 

 

 

prof. dr. Borut Rončević 

             dekan 

 


