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Zadnji odstavek 3. Člena Meril: Spremembe prilog in Navodila za izvajanje meril sprejme senat UL po predhodnem mnenju habilitacijske komisije. 
Sklep senata o spremembi prilog se sprejme po enakem postopku kot ta Merila in pomeni spremembo teh Meril. 

 
Zadeva: HABILITACIJE / spremembe in uvedba novih habilitacijskih področij, ki pokrivajo  
              slovanske jezike in književnosti             
 
                           
  
 
Spoštovani!  
 
V skladu s 3. členom Meril (UPB4, 2021) in po sklepu Senata UL FF z dne 25. 5. 2022 vam v potrditev 
posredujemo kot dopolnitev Priloge 1 – Habilitacijska področja na filozofski fakulteti, in sicer se 
predlagati novi področji: 

- bolgarski jezik in književnost  
- ukrajinski in beloruski jezik 

 
ter sprememba področja: 

- “hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik” v hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik 
ter jezikovna didaktika. 

  
ter spremeni: 
Lep pozdrav, 
   
 
  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
prof. dr. Mojca 
Schlamberger Brezar, 
dekanja 
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Habilitacijska komisija FF 
 
         Datum: 5.5.2022 
Zadeva: predlog novih habilitacijskih področij  
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Oddelek za slavistiko FF predlaga nekatere spremembe in uvedbo novih habilitacijskih 
področij, ki pokrivajo slovanske jezike in književnosti. 
 
1.Oddelek za slavistiko že več let izvaja prvostopenjski in drugostopenjski študijski program 
Južnoslovanski študiji, ki med obvezne vsebine vključuje tudi bolgarski jezik, literaturo in 
kulturo, lektorati bolgarskega jezika pa se na FFUL izvajajo tudi kot izbirni predmeti na 
drugih programih. Vsebine s področja bolgarskega jezika, literature in kulture ohranjamo tudi 
v bodoče. Oddelek za slavistiko uvaja tudi pedagoško smer magistrskega programa 
Južnoslovanski študiji, zato predlagamo, da se med habilitacijska področja Oddelka za 
slavistiko doda novo področje bolgarski jezik in književnost, habilitacijsko področje hrvaški, 
srbski, bosanski in črnogorski jezik pa se preimenuje v hrvaški, srbski, bosanski in 
črnogorski jezik ter jezikovna didaktika. 
 
2. Predlagamo uvedbo novega habilitacijskega področja iz vzhodne slavistike, in sicer 
področje ukrajinski in beloruski jezik. 
 
 
Lep pozdrav,  
 
 

doc. dr. Špela Sevšek Šramel, 

predstojnica Oddelka za slavistiko 
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Spoštovani.
 
Obveščamo vas, da je Senat UL na 11. redni seji dne 25. 10. 2022 sprejel naslednje tri sklepe:
 

SKLEP št. 10.6.:
Seznam habilitacijskih podrocij na UL FF se dopolni z dvema novima
habilitacijskima podrocjema, in sicer: »Bolgarski jezik in književnost« ter »Ukrajinski
in beloruski jezik«.  Sprememba zacne veljati naslednji dan po objavi na spletni
strani UL.
 
SKLEP št. 10.7.:
Senat UL sprejme spremembo naziva že obstoječega habilitačijskega področja
»Hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik” na clanici UL FF tako, da se po novem
glasi: »Hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik ter jezikovna didaktika«. Sprememba
zacne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani UL.
 
Sprememba naziva že obstoječega habilitačijskega področja, ki izhaja iz sklepa št. 10.7.,
ne pomeni novega habilitačijskega področja.
Sprememba se uporablja tudi za vloge, ki so v postopku na dan uveljavitve te
spremembe (to pomeni, da bo kandidat, ki bo izvoljen po uveljavitvi te spremembe,
izvoljen v naziv na področju »Hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik ter jezikovna
didaktika«).
Ta sprememba ne vpliva na že pridobljene veljavne nazive na področju »Hrvaški,
srbski, bosanski in črnogorski jezik« (vse odločbe za področje »Hrvaški, srbski, bosanski in
črnogorski jezik« ostajajo v veljavi).
Kandidatom, ki so na UL pridobili naziv na področju »Hrvaški, srbski, bosanski in
črnogorski jezik«, se pri vseh nadaljnjih izvolitvah to področje upošteva enako kot
področje »Hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik ter jezikovna didaktika« (enakovredno,
kot da je bil kandidat izvoljen na tem področju).
 
SKLEP št. 10.8.:
Senat UL sprejme spremembo Priloge UL FF k Merilom, ki zacne veljati
naslednji dan po objavi na spletni strani UL.

 
Spremembe habilitačijskih področij  in Priloge UL FF k Merilom so bile danes objavljene na naši
spletni strani FF - Univerza v Ljubljani (uni-lj.si) in veljajo od jutri 28. 10. 2022 dalje.
 
Lep pozdrav,
 

Univerza v Ljubljani mag. Petra Zabukoveč
Samostojni strokovni delaveč VII/2 (I) / Offičer
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve / University Human Resourčes
Management Offiče

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
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