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Habilitacija 
 

 
Splošno 
 
§ 1 
 
Habilitacija je podelitev licence za poučevanje (venia docendi) za celotno 

znanstveno strokovno področje delovanja univerze. Podelitev licence za 

poučevanje izvede rektorat zasebne Univerze Sigmunda Freuda.  

S podelitvijo licence za poučevanje je povezana pravica do svobodnega izvajanja  

znanstvenega poučevanja na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda v okviru njenih ustanov na 

tistem strokovnem področju, za katerega je bila licenca za poučevanje podeljena, ter 

mentorstvo znanstvenih del s tega strokovnega področja.   

 
§ 2 
 
Osebam, ki jim je na podlagi njihove znanstvene kvalifikacije zasebna Univerza Sigmunda 

Freuda podelila licenco za poučevanje znanstvenega predmeta, dobijo naziv zasebni 

predavatelj.   

 
§ 3 
 
Pogoj za dodelitev licence za poučevanje znanstvenega predmeta je dokazilo o odlični 

znanstveni kvalifikaciji in večkratnem izvajanju poučevanja oz. učnih dejavnosti na 

priznanih  postsekundarnih izobraževalnih ustanovah kot dokazilo o didaktični sposobnosti 

kandidata. 

 
 
Vloga 
 
§ 4 
 
(1) Vlogo za podelitev licence za poučevanje z navedbo tistega znanstvenega predmeta, za 

katerega se kandidat za podelitev licence za poučevanje prijavlja, je potrebno pisno oddati 

na rektorat zasebne Univerze Sigmunda Freuda prek dekanata, ki mu ta znanstveni 

predmet pripada, in sicer z obrazcem habilitacijska vloga. 
 
(2) Vlogi je treba priložiti: 
 
i) življenjepis z opisom dotedanjih znanstvenih dejavnosti, zlasti s poudarkom na 

znanstvenem predmetu, za katerega se vlaga zahteva za licenco za poučevanje;  
 
ii) dokazilo o zaključenem univerzitetnem študiju;  
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iii) seznam do tedaj napisanih in objavljenih znanstvenih del − dela ali njihov izbor je treba 

poslati v skupni datoteki v elektronski obliki na skupnem nosilcu podatkov ali jih natisniti v 

petih izvodih; 
 
iv) dokazilo o dotedanjem (večkratnem) izvajanju poučevanja na priznanih postsekundarnih 

izobraževalnih ustanovah in seznam dotedanjih dejavnosti poučevanja, zlasti v povezavi z 

znanstvenim predmetom, za katerega se oddaja vloga za licenco za poučevanje;  
 
v) habilitacijsko delo na temo s področja habilitacijskega predmeta ali več znanstvenih 

objav, ki so tematsko povezane (vsaka natisnjena v petih izvodih ali v skupni datoteki v 

elektronski obliki na skupnem nosilcu podatkov) − kumulativna habilitacijska naloga 

mora dobiti naslov in razložiti tematsko povezanost ter obravnavati drugačno temo kot 

doktorska disertacija ali prikazovati jasen tematski znanstveni nadaljnji razvoj disertacije;  
 
vi) če je v habilitacijsko delo ali v znanstvena dela, ki so bila predložena kot kumulativna 

habilitacijska naloga, vključenih več avtorjev, mora vlagatelj predložiti obrazložitev o 

njegovem delu pri habilitacijski nalogi;  
 
vii) predložena pisna dela morajo  
 

1. biti metodično brezhibna, 
 
2. vsebovati nove znanstvene rezultate in  
 
3. dokazovati znanstveno obvladanje habilitacijskega predmeta in sposobnost 

njegovega razvoja.  

 
 

Pogoji za sprejem  
 

§ 5 
 

(1) Pogoji za sprejem v habilitacijskih postopkih so:  
 
i) dokazilo o zaključku doktorskega študija, ki je strokovno ustrezen za podelitev licence za 

poučevanje, za katero se kandidat prijavi ali dokazilo o enakovredni znanstveni kvalifikaciji;  
 
ii) dokazilo o večkratnem izvajanju poučevanja oz. učnih dejavnosti na priznanih 

postsekundarnih izobraževalnih ustanovah;  
 
iii) jasen opis znanstvenega predmeta, za katerega se kandidat prijavlja za podelitev 

licence za poučevanje;  
 
iv) pripadnost habilitacijskega predmeta področju delovanja zasebne Univerze 

Sigmunda Freuda.
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(2) Dekan mora preveriti popolnost (§4 (2)) in upravičenost (§5(1)) vloge. 
 
Nepopolne vloge oz. prijave je treba dopolniti; neupravičene in nepravočasno 

dopolnjene vloge je potrebno predložiti rektoratu, da jih zavrne.  
 
(3) V kolikor so pogoji izpolnjeni (§5(1)), mora rektorat o tem obvestiti pristojnega dekana. 

Pri habilitacijskih vlogah, ki zadevajo medfakultetni predmet, je potrebno obvestiti vse 

dekane, ki so povezani s to vlogo. Rektorat nato določi dekana za izvedbo postopka.  

 

Habilitacijska komisija 
 

§ 6 
 

(1) Na zahtevo posameznega dekana mora senat fakulteto, na kateri naj bi se habilitacijski 

postopek izvedel, pooblastiti, da ustanovi habilitacijsko komisijo, ki ima pravico do 

odločanja.  
 
(2) Komisija je sestavljena iz največ devetih članov. Člane imenuje pristojna fakulteta na 

predlog posameznih skupin (»organov«). Več kot polovica članov komisije mora spadati v 

skupino univerzitetnih profesorjev. Skupina znanstvenega osebja s področja raziskav in 

poučevanja ter skupina študentov imata v komisiji po vsaj enega člana na skupino in ne 

več kot dva na skupino.  

Člani iz skupine študentov morajo opravljati strokovno ustrezen študij in uspešno opraviti 

najmanj 120 kreditnih točk ECTS v dodiplomskem študiju ali opravljati magistrski ali 

doktorski študij.  
  
(3) Dekan mora o imenovanju habilitacijske komisije nemudoma obvestiti delovno skupino 

za vprašanje enakosti. Na zahtevo delovne skupine za vprašanje enakosti mora biti član te 

skupine povabljen na seje habilitacijske komisije, kjer opravlja svetovalno funkcijo.  
 
(4) Ustanovno sejo habilitacijske komisije mora sklicati član skupine univerzitetnih 

profesorjev z najstarejšo delovno dobo in jo voditi do izbora predsednika. Predsednika je 

potrebno izvoliti iz skupine habilitiranih članov komisije.  
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Imenovanje ocenjevalcev  

§ 7 
 
(1) Člani habilitacijske komisije iz skupine univerzitetnih profesorjev imajo vsaj tri 

predstavnike obravnavanega habilitacijskega predmeta kot ocenjevalce znanstvenih del za 

habilitacijo, med njimi morajo predlagati vsaj dva zunanja strokovnjaka. Za imenovanje 

ocenjevalcev je potrebno soglasje senata.  
 
(2) Predsednik habilitacijske komisije pooblasti ocenjevalce, da preverijo znanstvene 

kvalifikacije kandidata za habilitacijo na podlagi predložene habilitacijske naloge ter drugih 

znanstvenih del znotraj dogovorjenega roka, vendar najdlje v roku treh mesecev. Ocenjevalci 

morajo preveriti, ali so znanstvena dela metodično brezhibna, ali vsebujejo nove znanstvene 

rezultate in ali je s tem dokazana znanstveno obvladovanje habilitacijskega predmeta in 

sposobnost njegovega spodbujanja (prim. § 4 (2) vii). 
 
(3) Znanstvena dela, ki jih kandidat za habilitacijo ne predloži, v habilitacijskem postopku 

ni potrebno, da so upoštevana. Naknadne spremembe ali dopolnitve habilitacijske 

naloge ali predloženega dela oz. del se v postopku ne upošteva.  
 
(4) Ko so predložene vse ocene, obvesti o tem predsednik tako habilitacijsko komisijo, 

katere člani so univerzitetni profesorji oz. habilitirani člani fakultete, kot tudi kandidata za 

habilitacijo, in določi obdobje najmanj dveh tednov za vpogled v habilitacijsko nalogo, 

znanstvene objave in ocene. Univerzitetni profesorji oz. habilitirani člani fakultete imajo 

možnost, da najkasneje dva tedna po koncu te dobe pri predsedniku habilitacijske komisije 

podajo svoje stališče v zvezi z ocenami in znanstvenimi deli kandidata za habilitacijo. 

Kandidat za habilitacijo ima prav tako možnost, da v roku predloži svoje stališče v povezavi 

z ocenami. Do izteka roka za oddajo mnenj in stališč ima kandidat za habilitacijo tudi 

možnost, da predloži ocene oz. strokovna mnenja, ki jih je pridobil sam.  
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Postopki habilitacijske komisije 
 

§ 8 
 

(1) Habilitacijska komisija mora preveriti znanstveno kvalifikacijo na podlagi pridobljenih 

ocen oz. strokovnih mnenj ter znanstvenih pisnih del kandidata za habilitacijo, vključno s 

habilitacijsko nalogo in prejetimi komentarji (§ 7 odstavek 4). V okviru tega preverjanja se s 

kandidatom za habilitacijo izvede javna razprava o njegovih znanstvenih objavah, v katerih je 

treba obravnavati tudi ocene oz. strokovna mnenja ter komentarje.  
 
(2) Habilitacijska komisija mora preveriti, ali ima kandidat za habilitacijo ustrezne didaktične 

sposobnosti. V ta namen mora najmanj dvema članoma habilitacijske komisije, enemu iz 

skupine študentov in enemu iz skupine znanstvenega univerzitetnega osebja, naročiti, da 

predložijo pisne ocene ter komentarje na podlagi dotedanjega poučevanja ali v okviru 

postopka habilitacije izvedenega poučevanja. Habilitacijska komisija lahko pridobi tudi 

dodatna strokovna mnenja in stališča. Kot dokazilo o didaktični sposobnosti lahko kandidat 

za habilitacijo predloži tudi dodatna dokazila, npr. o evalvaciji izobraževanj, o opravljeni 

visokošolski didaktični izobrazbi in usposabljanju itd.  
 
(3) Habilitacijska komisija mora s sklepom odločiti, ali je kandidat za habilitacijo predložil 

dokazilo o odlični znanstveni kvalifikaciji, ki je potrebna za pridobitev licence za 

poučevanje na zahtevanem habilitacijskem predmetu. Pri tem sklepu je odločilna večina 

članov habilitacijske komisije z licenco za poučevanje (venia docendi). Prav tako mora 

habilitacijska komisija s sklepom odločiti, ali je kandidat za habilitacijo izpolnil zahtevano 

dokazilo o njegovih didaktičnih sposobnostih. V primeru, da sta oba sklepa pozitivna, je 

sklep o vlogi kandidata za habilitacijo pozitiven. Odločitev habilitacijske komisije mora biti 

pisno utemeljena.  
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(4) Habilitacijska komisija mora postopek izvesti hitro. 
 
(5) Sklepe habilitacijske komisije je treba posredovati senatu in prek senata rektoratu, 

skupaj z vso postopkovno dokumentacijo.  
 
(6) Rektorat mora sklepe habilitacijske komisije zavrniti, če so bila pri tem kršena bistvena 

postopkovna načela. V tem primeru mora habilitacijska komisija, ob upoštevanju pravnega 

mnenja oz. stališča rektorata, sprejeti novo odločitev.  

 
 

Podelitev licence za poučevanje  
 

§ 9 
 

(1) Na podlagi pozitivnih sklepov habilitacijske komisije podeli rektorat kandidatu za 

habilitacijo licenco za poučevanje. V primeru negativnega sklepa habilitacijske komisije mora 

rektorat vlogo za podelitev licence za poučevanje zavrniti. 
 
(2) Rektorat lahko sklepe habilitacijske komisije razveljavi, če so ti v nasprotju z zakoni in 

predpisi v pravilnikih ali s statutom zasebne Univerze Sigmunda Freuda ali z drugimi 

predpisi, ki so za habilitacijski postopek merodajni. 

 


