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PRIPOROČILA REKTORSKE KONFERENCE UNIVERZAM ČLANICAM GLEDE 
MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA VISOKOŠOLSKIH U ČITELJEV IN RAZISKOVALCEV 

PRI IZVAJANJU RAZLI ČNIH AKADEMSKIH DEJAVNOSTI 
 

Rektorska konferenca RS je na 6. redni seji 19.11.2 008 sprejela naslednja priporo čila 
 

1. Recenzije nastajajo čih študijskih programov druge javne univerze  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da prevzamejo recenzijsko delo za študijske programe druge 
slovenske univerze in pri tem ne ugotavlja nikakršn ih zadržkov. Za sodelovanje pri 
pripravi recenzij ni potrebna odobritev delodajalca . 
2. Habilitacijski postopki  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da sodelujejo v habilitacijskih komisijah za  visokošolske u čitelje in 
raziskovalce druge slovenske univerze in pri tem ne  ugotavlja nikakršnih zadržkov. 
Za sodelovanje v habilitacijskih postopkih ni potre bna odobritev delodajalca. 
3. Magistrske in doktorske naloge  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da sodelujejo v komisijah za specialisti čne, magistrske in doktorske 
naloge druge slovenske univerze in pri tem ne ugota vlja nikakršnih zadržkov. Za 
sodelovanje v teh komisijah ni potrebna odobritev d elodajalca. 
4. Izvajanje pedagoške dejavnosti  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da izvajajo pedagoško ali raziskovalno dejav nost na članicah dveh 
ali več slovenskih univerz, če tako dopolnjujejo svojo delovno obveznost na na čin 
deljenega delovnega razmerja, s tem da v skladu z z akonom, ki ureja delovna 
razmerja, pridobijo soglasje delodajalca. 
5. Skupni programi univerz  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da dajejo pobude za oblikovanje skupnih in d vojnih programov med 
univerzami v Sloveniji in drugimi univerzami. 
6. Medsebojni sporazumi univerz  
Rektorska konferenca podpira in spodbuja visokošols ke učitelje in raziskovalce 
univerz članic, da sodelujejo na podro čjih, za katera imajo univerze sklenjen 
medsebojni sporazum o sodelovanju. 
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