Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 6. člena, osmega odstavka 55. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in določil Minimalnih
standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (UL RS, št. 95/10 in 17/11) je
Senat Univerze v Novem mestu na seji 18.02.2020 sprejel
Pravilnik o standardih in postopku za izvolitve v nazive
na Univerzi v Novem mestu

1. Uvodna določba
1. člen
Ta pravilnik določa standarde in postopek za volitve visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Novem mestu (v
nadaljevanju: univerza) oziroma njenih članicah.
Članice univerze lahko, ob soglasju Komisije Senata univerze za habilitacije (v
nadaljevanju: HK UNM), standarde, določene s tem pravilnikom, prilagodijo
posebnostim njihovih znanstvenoraziskovalnih disciplin in izobraževanih
področij. Te posebnosti sprejme senat članice in univerze.
Ne glede na to, ali je visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski
sodelavec izvoljen na univerzi ali katerikoli njeni članici, se šteje, da je z
izvolitvijo postal visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski
sodelavec univerze. Zato ga vse članice univerze štejejo za svojega visokošolskega
učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca.
2. Nazivi in njihovo trajanje
2. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolskih sodelavci so lahko
izvoljeni v naslednje nazive
1. visokošolskih učiteljev:
– redni profesor,
– izredni profesor,
– docent,
– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka),
– višji predavatelj,
– predavatelj,
2. znanstvenih delavcev:
– znanstveni svetnik,
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– višji znanstveni sodelavec,
– znanstveni sodelavec,
– asistent – raziskovalec,
3. visokošolskih sodelavcev:
– asistent,
– bibliotekar,
– strokovni svetnik,
– višji strokovni sodelavec,
– strokovni sodelavec,
– učitelj veščin.
3. člen
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in
znanstvenih svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. Po tem obdobju so
lahko ob izpolnjevanju standardov ponovno izvoljeni v isti naziv ali izvoljeni v
višji naziv.
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let, vendar tisti brez doktorata
znanosti za največ tri izvolitvena obdobja.
Drugi visokošolski sodelavci so v naziv izvoljeni trajno.
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.
Ob upoštevanju interesa univerze oziroma njene članice lahko izjemoma zaprosijo
za izvolitev v višji naziv, če standarde za izvolitev v višji naziv, določene s tem
pravilnikom, izpolnijo po upokojitvi v okviru sodelovanja z univerzo oziroma
njeno članico.
4. člen
Trajanje izvolitve v naziv, določeno s predhodnim členom, se lahko podaljša za
eno leto, če je visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec
zaradi porodniškega oziroma starševskega dopusta ali bolniškega dopusta
odsoten eno leto ali več. O vlogi za podaljšanje trajanja izvolitve, ki jo mora
prosilec ne glede na odsotnost vložiti najkasneje šest mesecev pred potekom
izvolitve, odloča senat članice.
Trajanje izvolitve v naziv se ne podaljša, če razlog, ki sicer opravičuje podaljšanje
trajanja izvolitve v naziv, nastopi šest mesecev ali manj pred potekom izvolitve.
5. člen
Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje
pogoj pedagoške usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv.
Znanstveni svetnik je lahko pod pogojem iz prvega odstavka izvoljen v naziv
rednega, višji znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni
sodelavec pa v naziv docenta.
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V takem primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na
temelju katerega je prišlo do izvolitve v naziv visokošolskega učitelja.
Upoštevaje zakon, ki ureja znanstveno in raziskovalno dejavnost, lahko
visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec zaprosi za priznanje ustreznega
naziva znanstvenega delavca. O priznanju odloči dekan z odločbo, v kateri
ugotovi veljavnost in trajanje prosilčeve izvolitve v naziv visokošolskega učitelja,
izvolitveni naziv in naziv znanstvenega delavca, ki ustreza pedagoškemu
izvolitvenemu nazivu prosilca in njegovo trajanje, ki je omejeno z veljavnostjo
izvolitve v naziv visokošolskega učitelja.
3. Izvolitvena področja
6. člen
Izvolitvena področja določijo članice univerze v svojih splošnih pravnih aktih
upoštevaje znanstvenoraziskovalne discipline (Frascati) in izobraževalna
področja (Klasius), na katerih delujejo.
Da se preprečijo podvajanja oziroma prekrivanja izvolitvenih področij, morajo
članice predhodno pridobiti soglasje senata univerze. Ob tem senat univerze,
upoštevaje
princip
matičnosti
izvolitvenega
področja
glede
na
znanstvenoraziskovalne discipline (Frascati) in izobraževana področja (Klasius)
članic, določi članico univerze, ki bo ne glede sodelovanje kandidata v njenem
pedagoškem procesu izvajala izvolitve visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev za vse članice univerze na takšnih
izvolitvenih področjih.
Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.
4. Standardi
7. člen
Kandidati za izvolitev v naziv morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določajo zakon, ki
ureja visoko šolstvo, minimalnimi standardi za izvolitev v naziv Nacionalne
agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki jih kot svoje standarde prevzame
univerza s tem pravilnikom, in ta pravilnik.
Standardi članic ne morejo biti nižji od standarda, ki jih določa ta pravilnik.
8. člen
Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in
posebne minimalne standarde za izvolitev v naziv.
4.1 Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv
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9. člen
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv, ki jih mora izpolnjevati vsak
kandidat za morebitno izvolitev v naziv, so:
– ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,
– izkazana usposobljenost za znanstvenoraziskovalno ali umetniško in
strokovno delo glede na zaprošeni naziv,
– reference za strokovno delo,
– pedagoška usposobljenost,
– v primeru izvolitve v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja in
docenta – pozitivna ocena večine članov komisije za oceno strokovne
usposobljenosti kandidata, pri čemer mora pozitivno oceno izreči večina
članov komisije z izvolitvijo iz izvolitvenega področja, kot je izvolitveno
področje, za katerega izvolitev prosi kandidat oziroma v primeru izvolitve v
naziv višjega predavatelja, predavatelja, lektorja in visokošolskega
sodelavca
– aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.
10. člen
Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami
znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi
dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih, umetniških ali
strokovnih projektih in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju
posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti.
11. člen
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv izkazuje s preizkusnim
predavanjem.
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v isti naziv
ali v višji naziv se pedagoška usposobljenost kandidata presoja z mnenjem
študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih
instrumentih preverjanja pedagoškega dela, določenih s tem pravilnikom.
Mnenje študentskega sveta mora predložiti kandidat. Če takšen kandidat v
zadnjem izvolitvenem obdobju ni bil pedagoško aktiven, mora pedagoško
usposobljenost izkazati s preizkusnim predavanjem.
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive
znanstvenega delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca,
strokovnega sodelavca, bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi.
12. člen
Za razširjene tuje jezike se štejejo angleški in nemški jezik.
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije,
pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom
o znanju določenega jezika.
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Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji
univerzi po programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi
diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku,
ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega jezika.
Za znanje tujega jezika se lahko upošteva tudi:
 da kandidati, ki so pridobili diplomo I., II. ali III. stopnje v državi članici
OECD, priložijo kot dokazilo o znanju tujega jezika diplomo;
 da kandidati, ki so opravili izpit iz tujega jezika na I. ali II. stopnji,
priložijo kopije ustreznih strani indeksa oziroma potrdilo o opravljenih
izpitih;
 da kandidati, ki so na maturi opravili izpit iz tujega jezika na višji ravni
zahtevnosti, priložijo ustrezno kopijo Obvestila o uspehu na maturi.
Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv.
4.2 Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv
13. člen
V naziv:
1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika,
višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko
izvoljen, kdor ima doktorat znanosti;
2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge
stopnje;
3. predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen,
kdor ima pet let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje;
4. predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih
znanjih, je lahko izvoljen, kdor ima pet let uspešnega strokovnega dela v
praksi in izobrazbo najmanj druge stopnje;
5. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in tri leta
pedagoške prakse;
6. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je
med študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8);
7. strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge
stopnje in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s
področjem, za katerega se voli v naziv;
8. višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo
najmanj druge stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s
področjem, za katerega se voli v naziv;
9. strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge
stopnje in dve leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za
katerega se voli v naziv;
10. učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje
in pet let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega
se voli v naziv;
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11. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje,
tri leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo.
14. člen
Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so:
– uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalnorazvojnih, umetniških
ali strokovnih problemov;
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru;
– izkušnje pri delu v poklicnem okolju.
15. člen
Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:
– ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,
– dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
– pozitivnimi ocenami članov komisije za oceno kandidatove strokovne
usposobljenosti.
16. člen
Elementi za presojo umetniške usposobljenosti za področje habilitacije so:
– javne izvedbe avtorskih del,
– javne predstavitve umetniškega dela (koncerti, recitali, dramske
predstave, razstave ipd.),
– nagrade in priznanja za umetniško delo in
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru.
17. člen
Umetniška usposobljenost za področje habilitacije se izkazuje z/s:
 dokumentiranimi javnimi ali javnosti dostopnimi izvedbami avtorskih del,
javnimi ali javnosti dostopnimi predstavitvami ali objavami umetniških
del in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na posameznem
umetnostnem področju štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti,
 kritikami o umetniškem delovanju,
 nagradami za umetniško delovanje,
 članstvom v mednarodnih ansamblih in žirijah,
 sodelovanjem na uveljavljenih domačih in tujih festivalih, tekmovanjih in
prireditvah,
 vabili na gostovanja v tujini,
 sodelovanjem z uveljavljenimi domačimi in tujimi umetniškimi
institucijami in
 pozitivnimi ocenami poročevalcev.
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18. člen
Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga
priznava stroka za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na
področju, za katerega želi biti kandidat izvoljen.
19. člen
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi
kazalci mednarodne odmevnosti:
– mednarodno odmevnimi objavami,
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi,
– vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih,
– članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij,
– članstvom v tujih akademijah,
– s predstavitvijo svojih del na festivalih ali drugih enakovrednih
prireditvah v tujini,
– s članstvom v mednarodnih žirijah,
– nosilstvom predmeta na tujem visokošolskem zavodu ter
– pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi študijskih programov na tujem
visokošolskem zavodu.
Količinske vrednosti mednarodne odmevnosti kandidatovega dela, ki jih mora
doseči kandidat, določa 30. člen tega pravilnika.
20. člen
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo (tipologija po COBISS
1.01, 1.02 in 1.03), objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov v eni od revij,
indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 oziroma AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0),
ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti
primerljive s temi revijami. Seznam teh revij je sestavni del pravilnika članic, ki
ga sprejme tudi senat UNM.
21. člen
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni
razvidno, morajo soavtorji napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor.
Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so
avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo
ne upošteva.
22. člen
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:
– razumljivost in sistematičnost preizkusnega predavanja (velja za primer
prve izvolitve);
– razumljivost in sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter
preverjanj znanja (obvezna presoja pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali
izvolitvi v višji naziv);
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– uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih
in vseživljenjskem ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo
študentom v izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu;
– odnos do študentov (obvezna presoja pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali
izvolitvi v višji naziv);
– spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu ter
umetniškemu delu (obvezna presoja za docenta, izrednega profesorja in
rednega profesorja);
– priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost
pedagoških pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov (obvezna presoja
pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali izvolitvi v višji naziv, če je njihova
priprava predpisana kot standard za izvolitev);
– razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo
pedagoški proces;
– z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih
pedagoškega usposabljanja ali individualnih programih visokošolskega
zavoda (fakultativno).
4.3 Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv
23. člen

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat,
ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje
posebne minimalne standarde:
 Kakovostni pogoji:
– je sposoben samostojno znanstvenoraziskovalno in razvojno ter
umetniško delovati na področju, za katerega želi biti izvoljen, ter
prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati mednarodno odmevnost
svojega dela;
– je po opravljenem doktoratu najmanj tri mesece neprekinjeno
raziskovalno ali pedagoško deloval na kakovostni tuji univerzi ali
raziskovalni ustanovi;
– je po priznanju pomembnih umetniških del najmanj tri mesece
neprekinjeno umetniško ali pedagoško deloval na eni ali več tujih
univerzah ali pomembnih umetniških ustanovah na širšem področju
habilitacije; enako kot delovanje na tuji univerzi ali umetniški ustanovi
se vrednoti sodelovanje v žiriji pri pomembnih mednarodnih
umetniških tekmovanjih ali natečajih, mentorstvo študentom, ki
dosežejo mednarodna priznanja na mednarodnih tekmovanjih ali na
mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj dogajanja
izjemnega pomena;
– poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetniške dosežke ter skrbi za
njihovo uporabo oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in
kulturo;
– je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor
pri dveh doktorskih disertacijah oziroma mentor pri vsaj enem
posebnem umetniškem dosežku;
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– je objavil znanstvena (monografija in učbenik) ali umetniška dela, ki so
pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;
– je vodil raziskovalne projekte ali umetniške projekte, če se kandidat
habilitira po umetniški poti, s področja, na katerem zaproša za naziv;
 Količinski pogoji na znanstvenem področju:
– pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj
90 točk (od tega najmanj 20 točk iz pedagoške in najmanj 50 točk iz
znanstvene dejavnosti), od tega najmanj 40 točk od datuma oddaje
vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega 7,5 točk iz pedagoške in
najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnost);
– je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj sedem od zadnje izvolitve v
nižji naziv; tipologija po COBISS 1.01, 1.02 in 1.03), pri katerih je prvi
ali vodilni avtor (oziroma dokazuje, da je njegov prispevek k članku
enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti
najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z
IF>0 oziroma AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0);
– Kandidat lahko največ osem člankov iz predhodne alineje, ki pa ne
nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v
SSCI in SCI z IF>0 oziroma AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0),
nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije,
recenziranim univerzitetnim učbenikom ali strokovnim dosežkom.
Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča dva članka. Avtorstvo
dela znanstvene monografije pa nadomešča en članek. Dva od člankov,
ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom
znanstvene
monografije,
lahko
nadomesti
z
recenziranim
univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega
učbenika se šteje kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije,
lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim dosežkom;
 Količinski pogoji na umetniškem področju:
 pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti mora dosegati
najmanj 90 točk (od tega najmanj 20 točk iz pedagoške in najmanj 50
točk iz umetniške dejavnosti), od tega najmanj 30 točk od datuma
oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega najmanj 7,5 točk
iz pedagoške in najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti);
 ima najmanj 14 pomembnih del, pri katerih je kandidat edini avtor ali
pa je pri nastanku dela jasno viden in prepoznaven delež kandidata, če
so nastala v soavtorstvu, od tega najmanj sedem od datuma oddaje
vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv;
 s svojim umetniškim delom sega v mednarodni prostor.
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika mora
pred izvolitvijo pridobiti soglasje HK UNM, za izvolitev v naziv rednega
profesorja pa tudi opraviti javno predavanje.
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Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja umetniškega področja lahko
namesto javnega predavanja predstavi svoje umetniško delo na za konkretno
umetniško področje običajen način.
24. člen
V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen
kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi
naslednje posebne minimalne standarde:
– Kakovostni pogoji:
– je sposoben samostojno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško
delovati na področju, za katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova
znanja ali stvaritve. Ta sposobnost se izkazuje z ustrezno bibliografijo
na področju izvolitve v naziv;
– je uspešno deloval v strokovnem okolju;
– izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela oziroma s svojim
umetniškim delom sega v mednarodni prostor;
– je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji
univerzi ali raziskovalni ustanovi v skupnem obsegu najmanj tri
mesece, od tega neprekinjeno vsaj 30 dni. Enako kot delovanje na tuji
univerzi se vrednoti sodelovanje v žiriji pri pomembnih mednarodnih
natečajih, mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na
mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede
na prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena;
– da je po priznanju pomembnih umetniških del najmanj tri mesece
umetniško ali pedagoško deloval na eni ali več tujih univerzah ali
pomembnih umetniških ustanovah na širšem področju habilitacije, od
tega neprekinjeno vsaj 30 dni; enako kot delovanje na tuji univerzi ali
umetniški ustanovi se vrednoti sodelovanje v žiriji pri pomembnih
mednarodnih umetniških tekmovanjih ali natečajih, mentorstvo
študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na mednarodnih
tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in
kraj dogajanja izjemnega pomena,
– somentor pri najmanj eni zaključeni doktorski disertaciji ali je sicer
ustrezno prispeval k vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak
prispevek se šteje:
– mentorstvo podiplomskemu študentu, ki mu je bila odobrena tema
doktorske naloge;
– glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih deli;
– mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali
mednarodno nagrado;
– vodenje raziskovalnega projekta ali umetniškega projekta, če se
kandidat habilitira po umetniški poti, s področja, na katerem
zaproša za naziv;
– Količinski pogoji na znanstvenem področju:
– pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže
najmanj 60 točk (od tega najmanj 15 točk iz pedagoške in najmanj
35 točk iz znanstvene dejavnosti), od tega najmanj 30 točk od
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datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega
najmanj 7,5 točk iz pedagoške in najmanj 15 točk iz znanstvene
dejavnosti);
– je objavil vsaj sedem člankov (od tega najmanj štiri od zadnje
izvolitve v nižji naziv; tipologija po COBISS 1.01, 1.02 in 1.03), pri
katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oziroma dokazuje, da je
njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali
vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj trije članki objavljeni
v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI ali
SCOPUS (revije s SNIP>0);
– kandidat lahko največ štiri članke iz predhodne alineje (ki pa ne
nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v
SSCI in SCI z IF>0 oziroma AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0)
nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije,
učbenikom, raziskovalnim ali strokovnim dosežkom (prenos
tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem avtorstvo znanstvene
monografije nadomešča dva članka, avtorstvo dela znanstvene
monografije pa eden članek. Enega od člankov, ki jih kandidat
nadomešča z monografijo ali delom monografije, lahko nadomesti z
recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od člankov, ki jih
kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali
strokovnim dosežkom;
– Količinski pogoji na umetniškem področju:
– pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže
najmanj 60 točk (od tega najmanj 15 točk iz pedagoške in najmanj
35 točk iz umetniške dejavnosti), od tega najmanj 25 točk od datuma
oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega najmanj 7,5
točk iz pedagoške in najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti);
– ima najmanj sedem pomembnih del, pri katerih je kandidat edini
avtor ali pa je pri nastanku dela jasno viden in prepoznaven delež
kandidata, če so nastala v soavtorstvu, od tega najmanj štiri od
datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv;
– s svojim umetniškim delom sega v mednarodni prostor.
25. člen
V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg
temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne
minimalne standarde:
– Kakovostni pogoji:
– je uspešen pri reševanju znanstvenoraziskovalno, razvojnih,
umetniških ali strokovnih problemov;
– aktivno deluje v mednarodnem prostoru oziroma s svojim umetniškim
delom sega v mednarodni prostor;
– Količinski pogoji na znanstvenem področju:
– pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk iz naslova
znanstvene dejavnosti;
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– je objavil vsaj tri članke (tipologija po COBISS 1.01, 1.02 in 1.03), pri
katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj eden
članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma
AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0);
– kandidat lahko največ dva članka iz prve alineje prejšnjega odstavka
(ki pa ne nadomeščata obveznega članka, objavljenega v reviji,
indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 oziroma AHCI ali SCOPUS (revije s
SNIP>0)) nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča dva
članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije nadomešča eden
članek;
– Količinski pogoji na umetniškem področju:
– pri ocenjevanju objavljenih del na umetniškem področju doseže najmanj
20 točk,
– ima najmanj tri pomembna dela, pri katerih je kandidat edini avtor ali
pa je pri nastanku dela jasno viden in prepoznaven delež kandidata, če
so nastala v soavtorstvu.
26. člen

V naziv višjega predavatelja in asistenta – raziskovalca je lahko izvoljen
kandidat, ki ima:
– izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno
uveljavljenost na področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv;
– kandidat izpolnjuje količinski pogoj iz prve alineje tega člena, če pri
ocenjevanju objavljenih del doseže kumulativno najmanj 16 točk, od tega
najmanj 6 po zaključenem podiplomskem študiju;
– izkazano pedagoško usposobljenost.
27. člen
V naziv predavatelja in asistenta – raziskovalca je lahko izvoljen kandidat, ki se
je strokovno uveljavil na področju, za katerega želi biti izvoljen v naziv.
28. člen
V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki:
– ima tri leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj tri
mesece neprekinjenega strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v
ustreznem jezikovnem okolju;
– ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava
stroka kot ustrezni način predstavitve s področja, za katerega želi biti
izvoljen;
– je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;
– pri ocenjevanju del doseže najmanj 5 točk.
29. člen
V naziv asistenta in asistenta – raziskovalca je lahko izvoljen kandidat, ki je:

12

– dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se
pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in
drugih ocenjenih študijskih obveznosti;
– za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj
oceno prav dobro (8);
– pokazal sposobnost za strokovno, znanstvenoraziskovalno in razvojno delo.
30. člen
Kandidati za izvolitev v naziv rednega in izrednega profesorja morajo dosegati
tudi naslednje količinske vrednosti mednarodne odmevnosti kot pogoje za
izvolitev v naziv:
 redni profesor:
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 10 v zadnji petih letih;
- vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih: vsaj 1;
- članstvo v uredniških odborih mednarodnih revij: vsaj 1;
- nosilstvo predmeta na tujem visokošolskem zavodu: vsaj 1;
- pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem
visokošolskem zavodu: vsaj 1.
 izredni profesor:
 dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 5 v zadnjih petih letih;
 vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih: vsaj 1;
 nosilstvo predmeta na tujem visokošolskem zavodu: vsaj 1;
 pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem
visokošolskem zavodu: vsaj 1.
4.4. Minimalni standardi za ponovno izvolitev v naziv
31. člen
Pri ponovni izvolitvi v naziv za isto izvolitveno področje mora kandidat od zadnje
izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico pogojev, pri čemer se pri preverjanju
izpolnjevanja količinskih pogojev upošteva njihovo izračunavanje z
zaokroževanjem navzgor.
32. člen
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v
nižji naziv, če je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati
pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev v nižji naziv.

4.5. Vrstni red nazivov, predčasna vloga za izvolitev v naziv, ugasnitev naziva
33. člen
Visokošolski učitelji so v nazive voljeni po naslednjem vrstnem redu: predavatelj,
višji predavatelj, docent, izredni profesor, redni profesor.
Znanstvi delavci so v nazive voljeni po naslednjem vrstnem redu: asistent –
raziskovalec, znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni
svetnik.
13

Pri prvi izvolitvi v naziv je upoštevaje izpolnjevanje pogojev za izvolitev možna
izvolitev v naziv brez upoštevanja vrstnega reda iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
34. člen
Kandidat lahko pred potekom veljavnega naziva izjemoma zaprosi za izvolitev v
višji naziv (predčasna vloga). Za predčasno se šteje vloga za izvolitev v naziv, ki jo
kandidat vloži prej kot sedem mesecev do poteka veljavne izvolitve v naziv.
Za predčasno se ne šteje vloga za izvolitve v naziv docenta, višjega predavatelja
in predavatelja. Za izvolitev vanje lahko kandidat, ki je že izvoljen v naziv,
zaprosi kadarkoli, ko oceni, da izpolnjuje pogoje za izvolitev, določene s tem
pravilnikom.
V primeru predčasne vloge mora kandidat izkazati izjemne dosežke. Kot izjemni
dosežek se šteje prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, izjemno
pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen
prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav, kar v vseh primerih
potrdijo trije redni profesorji v ločenih izjavah, ki jih pridobi kandidat in priloži
predčasni vlogi.
Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v višji ali ponovno izvolitev v isti naziv, ali
za izvolitev ne zaprosi do poteka roka za vložitev prošnje za izvolitev v naziv, mu
naziv ugasne. Kandidat, ki mu je naziv ugasnil, se lahko ponovno izvoli v isti
naziv. Pri tem se glede izpolnjevanja pogojev in meril za izvolitev v naziv
upoštevajo dela od zadnje izvolitve naprej.
5. Postopek za izvolitev
35.
Visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce, z izjemo
rednih profesorjev, ki jih voli senat univerze, volijo senati članic.
36. člen
Postopek za izvolitev v naziv se vodi po določilih tega pravilnika in po določilih
zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru razlik med določili tega
pravilnika in zakona o upravnem postopku, veljajo določila tega pravilnika.
V kolikor s tem pravilnikom ni drugače določeno, postopek do izdaje odločbe vodi
tajnik članice.
37. člen
Upoštevaje določila zakona, ki ureja visoko šolstvo in visokošolsko avtonomijo, v
postopku za izvolitev v naziv univerza in članice odločajo po prostem preudarku.
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38. člen
Postopek za izvolitev v naziv se začne na pisno vlogo kandidata z navedbo
področja, na katerem se želi kandidat habilitirati, in naziva, v katerem želi biti
izvoljen, ki jo naslovi na senat članice. V primeru ponovne izvolitve v naziv, lahko
kandidat vlogo za izvolitev vložiti najkasneje šest mesecev pred potekom veljavne
izvolitve.
Kandidat za izvolitev v naziv mora vlogi priložiti:
- življenjepis, iz katerega je razvidno kandidatovo strokovno, znanstveno in
izobraževalno delo in dosedanje delovne izkušnje;
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo doseženo izobrazbo;
- overjeno fotokopijo dokumenta, ki dokazuje doseženo povprečno oceno na
zadnjem študiju (velja samo za kandidate za izvolitev v naziv asistenta);
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki izkazuje aktivno znanje razširjenega
tujega jezika (velja samo za vlogo za prvo izvolitev v naziv);
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo dosedanje delovne izkušnje
(npr. fotokopije delovne knjižice, fotokopije potrdil o zaposlitvi, fotokopije
priporočil dosedanjih delodajalcev ipd.);
- potrdilo študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti (valja za primer
izvolitve v višji naziv ali ponovni izvolitvi v isti naziv);
- bibliografijo v obliki izpisa iz sistema Cobiss.
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta in
višjega predavatelja mora vlogi priložiti tudi:
- seznam bibliografije s povzetki ključnih bibliografskih vsebin, s katerimi
dokazuje doseganje posebnih minimalnih standardov za izvolitev; v
primeru ponovne izvolitve v isti naziv, mora kandidat priložiti dva ločena
seznama: seznam celotne bibliografije in seznam bibliografije za zadnje
izvolitveno obdobje;
- dokazila o izpolnjevanju količinskih vrednosti mednarodne odmevnosti (30.
člen tega pravilnika); v primeru ponovne izvolitve v isti naziv, mora
kandidat ločeno priložiti dokazila za zadnje izvolitveno področje:
- izpis bibliografije iz sistema Cobiss;
- izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS iz SICRIS.
Kandidat za izvolitev v naziv predavatelja mora vlogi priložiti tudi
 dokazila o strokovni uveljavljenosti, ob ponovni izvolitve pa tudi dokazila o
avtorstvu učbenikov z recenzijo oziroma študijskega gradiva za izvedbo
vaj,
 izpis bibliografije iz Cobiss (če obstaja);
 izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS iz SICRIS (če obstaja).
Kandidat za izvolitev v naziv lektorja mora vlogi priložiti tudi:
 dokazila o zahtevanem obsegu pedagoške prakse in strokovnem delovanju
in o strokovni bibliografiji,
 izpis bibliografije iz Cobiss (če obstaja);
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 izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS iz SICRIS (če obstaja).
Kandidat za izvolitev v naziv asistenta mora vlogi priložiti tudi dokazila o
avtorstvu študijskega gradiva za izvedbo vaj.
Kandidati lahko vlogi priložijo tudi drugo dokumentacijo, ki utemeljuje
izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv.
39. člen
Po prejemu vloge tajnik članice preveri ali je vloga popolna. Če vloga ni popolna,
tajnik kandidatu določi primerni rok za njeno dopolnitev. Če kandidat v
določenem roku vloge ne dopolni, tajnik o tem obvesti dekana. Dekan na tej
osnovi senatu predlaga, da vlogo zavrže.
Tajnik popolno vlogo odstopi dekanu.

40. člen

41. člen
Dekan pred posredovanjem vloge senatu sam presodi ali je kandidatova vloga v
interesu fakultete in vsebinsko popolna.
42. člen
Interes fakultete se presoja zlasti po vrsti in obsegu sodelovanja, ki ga fakulteta
lahko vzpostavi s kandidatom po njegovi izvolitvi v naziv.
Če dekan presodi, da izvolitev kandidata ni v interesu fakultete, dekan senatu
članice predlaga, da vlogo zavrne.
43. člen
Za vsebinsko popolno vlogo se šteje vloga, iz katere je razvidno, da je izvolitev v
naziv, glede na priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev, verjetna.
Če je vloga vsebinsko nepopolna, dekan o tem obvesti kandidata in mu predlaga,
da jo v primernem roku dodatno utemelji. Če kandidat vloge ne uspe dodatno
utemeljiti, mu dekan predlaga umik vloge. Če kandidat ne sledi temu predlogu,
dekan senatu članice predlaga, da vlogo zavrne.
44. člen
V primeru, da dekan presodi, da je izvolitev v interesu članice in z vidika tega
pravilnika verjetna, vlogo, skupaj s predlogi članov komisije za oceno
kandidatove strokovne usposobljenosti, posreduje senatu članice, da odloči o
začetku vsebinske obravnave vloge.
45. člen
Senat članice v sklepu o začetku vsebinske obravnave vloge imenuje tudi člane
komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti.
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Za člana komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti je lahko
imenovan visokošolski učitelj z višjim ali vsaj enakim izvolitvenim nazivom, kot
ga prosi kandidat. Dva člana komisije morata imeti izvolitev iz enakega
izvolitvenega področja, kot je izvolitveno področje, za katerega izvolitev prosi
kandidat.
V postopku za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja in
docenta vsak član komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti izdela
svojo oceno. V drugih postopkih oceno izdela predsednik komisije, svoje soglasje z
njo pa morata s podpisom izraziti preostala dva člana komisije.
46. člen
Če ni s sklepom o imenovanju članov komisije za oceno kandidatove strokovne
usposobljenosti določeno drugače, ista komisija, v primeru kandidatove prve
izvolitve v naziv, določi tudi temo kandidatovega preizkusnega predavanja in
kandidatovo preizkusno predavanje oceni.
Datum in kraj preizkusnega predavanja določi dekan, pri čemer mora imeti
kandidat za pripravo preizkusnega predavanja na voljo primeren čas.
47. člen
Po pridobitvi ocen oziroma ocene kandidatove strokovne usposobljenosti in v
primeru kandidatove prve izvolitve v naziv tudi ocene kandidatovega
preizkusnega predavanja, tajnik članice, razen v postopku izvolitve rednega
profesorja, za senat pripravi pisno poročilo o dotedanjem poteku postopka lahko
pa tudi predlog odločitve senata.
O svoji odločitvi senat članice izda odločbo, ki jo podpiše dekan. Kandidat lahko v
15. dneh po vročitvi odločbe vloži pritožbo na senat univerze. Odločitev senata
univerze je dokončna.
48. člen
V postopku izvolitve rednega profesorja dekan članice po pridobitvi ocen
kandidatove strokovne usposobljenosti pripravi pisno poročilo o dotedanjem
poteku postopka in predlog za izvolitev kandidata v naziv rednega profesorja ter
ga pošlje v soglasje HK UNM.
Po prejemu soglasja HK UNM dekan članice razpiše javno predavanje kandidata.
Po opravljenem javnem predavanju dekan članice predlog za izvolitev kandidata
v naziv rednega profesorja skupaj s soglasjem HK UNM in poročilom o
dotedanjem poteku postopka pošlje senatu univerze, da odloči o izvolitvi.
O svoji odločitvi senat univerze izda odločbo, ki jo podpiše rektor. Odločitev
senata univerze je dokončna.
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49. člen
Kandidat, ki v postopku za izvolitev v naziv ni bil izvoljen, lahko ponovno zaprosi
za izvolitev v isti naziv po enem letu od zavrnitve vloge.
6. Postopek odvzema naziva
50. člen
V primerih, ki jih določa zakon in ta pravilnik, lahko senat, ki je opravil izvolitev,
na predlog dekana članice oziroma rektorja v primeru rednega profesorja začne
postopek za odvzem naziva.
Predlog mora vsebovati ime in priimek ter izvolitveni naziv visokošolskega
učitelja oziroma visokošolskega sodelavca, razloge za odvzem naziva in dokaze, ki
jih utemeljujejo.
51. člen
Šteje se, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne
izpolnjuje znanstvenih obveznosti, če tri zaporedna študijska leta ne izpolni
osnovnega raziskovalnega in strokovnega dela, določenega z osebnim letnim
delovnim načrtom.
Šteje se, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne
izpolnjuje pedagoških obveznosti, če je bil v študentski anketi trikrat zaporedoma
(tri zaporedna študijska leta) ocenjen s povprečno oceno 2,50 ali manj.
52. člen
Če senat, ki je opravil izvolitev, sprejme predlog dekana članice oziroma rektorja
v primeru rednega profesorja in začne postopek za odvzem naziva, o tem obvesti
visokošolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca, zoper katerega je
uveden postopek. Le- ta se lahko v 15. dneh po vročitvi obvestila pisno izreče o
predlogu za odvzem naziva.
Ob uvedbi postopka za odvzem naziva lahko senat, ki je začel postopek, odloči, da
visokošolski učitelj, znanstveni delavec oziroma visokošolski sodelavec začasno,
do dokončne odločitve o odvzemu naziva, ne opravlja pedagoškega dela.
53. člen
V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo določbe tega pravilnika o
postopku za izvolitev v naziv.
7. Priznavanje nazivov, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih
54. člen
V primerih, ko na univerzi ali katerikoli njeni članici ni ustrezno habilitiranega
visokošolskega učitelja ali sodelavca ali pa je že dosegal predpisano pedagoško
obveznost, lahko senat članice s sklepom o določitvi nosilcev predavanj in vaj
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odloči, da v pedagoškem in izobraževalnem delu fakultete sodeluje visokošolski
učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec, ki je bil v naziv izvoljen na
drugem visokošolskem zavodu, lahko dekan na podlagi ugotovitve:
– da je bil visokošolski zavod, ki je izdal odločbo o izvolitvi v času izdaje
odločbe akreditiran pri nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu,
– da je imel drugi visokošolski zavod v času izdaje odločbe sprejeta merila za
izvolitve v nazive, usklajena z merili nacionalne agencije za kakovost v
visokem šolstvu in
– da so bila merila iz predhodne alineje tega člena ob izdaji odločbe o
izvolitvi upoštevana,
senatu predlaga, da prizna naziv, pridobljen na drugem visokošolskem zavodu,
kot ustrezen za pedagoško in izobraževalno delo na fakulteti.
55. člen
Ugotavljanje enakovrednosti nazivov visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev, pridobljenih v tujini, se izvede po postopku iz predhodnega člen, pri
čemer se presoja skladnost izvolitve s standardi, določenimi s tem pravilnikom.
8. Točkovanje bibliografske vrednosti posameznih del
56. člen
Pomen znanstvenoraziskovalne, umetniške, strokovne dejavnosti se v postopku
izvolitve v naziv količinsko ocenjuje tudi s pomočjo točkovnika. Število točk za
posamezno delo je odvisno od narave dela, revije, v kateri je bilo delo objavljeno,
založbe, pri kateri je izšla monografija, ali načina, kako je bilo umetniško delo
predstavljeno.
Točkuje se tudi pedagoška dejavnost.
57. člen
Kvantitativno vrednotenje znanstvenoraziskovalne, umetniške, pedagoške in
strokovne dejavnosti kandidatov se izvaja na temelju naslednjega točkovnika:
1

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

1.1

Članki z recenzijo (tip COBISS: 1.01, 1.02, 1.03)
- I. skupina: revije v SSCI, SCI, AHCI, Scopus – zgornjih 5% (do 12
točk)
- II. skupina: revije v SSCI, SCI, AHCI, Scopus – 1. in 2. četrtina (do
8 točk)
- III. skupina: revije v SSCI, SCI, AHCI, Scopus – 3. in 4. četrtina (do
6 točk)
- IV. skupina: revije, ki nadomeščajo SSCI, SCIE, A&HCI, Scopus
(do 4 točke)
- V. skupina: ostale recenzirane revije – MBP (do 2 točki)
- VI. skupina: ostale revije (do 1 točke)

do 12 točk

1.2

Monografija (tip COBISS: 2.01)
- izdana pri tuji založbi (do 25 točk)

do 25 točk
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- izdana pri domači založbi (do 20 točk)
1.3

Del monografije (tip COBISS: 1.16)
- izdana pri tuji založbi (do 8 točk)
- izdana pri domači založbi (do 4 točke)

do 8 točk

1.4.1

Objavljeno vabljeno plenarno predavanje (s priloženim dokazilom)
- na domačih znanstvenih konferencah (tip COBISS: 1.06) (do 3
točki)
- na mednarodnih znanstvenih konferencah (tip COBISS: 1.06) (do 5
točk)

do 5 točk

1.4.2

Objavljeno vabljeno sekcijsko predavanje (s priloženim dokazilom)
- na domačih znanstvenih konferencah (do 1 točke)
- na mednarodnih znanstvenih konferencah (do 3 točke)

do 3 točke

1.4.3

Dokumentirani objavljeni referat
- na domačih znanstvenih konferencah (tip COBISS: 1.08) (do 0,5
točke)
- na mednarodnih znanstvenih konferencah (tip COBISS: 1.08) (do 1
točke)

do 1 točke

1.5.

Objavljene recenzije v obliki članka (tip COBISS: 1.19)

do 2 točki

2

UMETNIŠKA DEJAVNOST

2.1

Javna izvedba ali predstavitev umetniškega
dela

do 0,5 točke

2.2

Javna izvedba, objava ali predstavitev
umetniškega dela z objavljeno kritiko

do 2 točki

2.3

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na
pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena

do 4 točke

2.4

Javna izvedba, objava ali predstavitev
umetniškega dela na mednarodni ravni

do 5 točk

2.5

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga
stroka opredeljuje kot vrhunski dosežek nacionalnega pomena

do 8 točk

2.6

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga
stroka opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem
prostoru

do 20 točk

3

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

3.1

Učbenik

3.1.1

Univerzitetni/visokošolski učbenik z recenzijo (tip COBISS: 2.03)

do 10 točk

3.1.2

Nova, dopolnjena izdaja

do 5 točk

3.1.3

Ostali učbeniki (tip COBISS: 2.04)

do 5 točk

3.1.4

Študijsko gradivo (tip COBISS: 2.05)

do 2 točke
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3.2

Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi

do 8 točk

3.3

Mentorstvo

3.3.1

Pri diplomah VŠ oz. 1. bolonjski stopnji (3.4.7, 3.4.8)

0,5 točke

3.3.2

Pri diplomah UNI oz. na 2. bolonjski stopnji in specializaciji (3.4.2,
3.4.7, 3.4.8)

1 točka

3.3.3

Pri doktoratih

3 točke

3.3.4

Pri študentskih raziskovalnih ali umetniških nalogah

1 točka

3.3.5

Pri UNM priznanjih: Rudolfova in Rektorjeva nagrada

2 točke

3.4

Organizacija poletne šole, seminarja,
tekmovanja
- s pretežno tujo udeležbo (do 2 točki)
- s pretežno domačo udeležbo (do 1 točka)

do 2 točki

4

STROKOVNA DEJAVNOST

4.1

Poljudno-znanstvena knjiga
- izdana pri domači založbi (do 3 točke)
- izdana pri tuji založbi (do 6 točk)

do 6 točk

4.2

Urednik ali sourednik revije, knjige
- izdana pri domači založbi (do 3 točke)
- izdana pri tuji založbi (do 6 točk)

do 6 točk

4.3

Strokovni članki ali računalniški program

do 1 točke

4.4

Poljudno-strokovni članek

do 0,1 točke

4.5

Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize

do 0,5 točke

4.6

Patent – (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma (tip COBISS:
2.24)

do 3 točke

4.7

Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih
komisij1

do 12 točk

1 Npr.: organizacija znanstvenih srečanj, patenti podeljeni oz. realizirani, dokumentirani, uveljavljeni, pomembni
patenti, sistemi, metode oz. projekti in prenos rezultatov znanstvenega dela v prakso; vabljeno predavanje,
prenos znanja v proizvodnjo in storitve ter v delo državnih in drugih organov in organizacij; sodelovanje pri
izdelavi strokovne podlage za nove predpise; aktivnosti v organih mednarodnih združenj in mednarodnih žirijah,
vodenje strokovnih združenj in društev itd.
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9.

Končne določbe

58. člen
Navodil za izvajanje tega pravilnika določi senat univerze.
59.člen

Upoštevaje 2. člen tega pravilnika, članice svoje pravne akte s tem pravilnikom
uskladijo v treh mesecih od njegove uveljavitve.
! '
•
.
V primeru, da članice svojih pravilnikov ne uskladijo v navedenem roku, pravni
akti članic, veljavni na dan uveljavitve tega prav:llnika, z izjemami določenimi v
nadaljevanju, prenehajo veljati. n 'o uskladitve pravnih aktov s tem pravilnikom,
članice uporabljajo ta pravilnik v celoti in določbe razveljavljenih pravilnikov o
izvolitvenih področjih in o seznamih revij.
60.člen

Ta pravilnik začne s l. marcem 2020, uporablja pa se za vse postopke izvolitev;
začete po mesecu dni od njegove uveljavitve. Vsi postopki, začeti pred pričet$.om
uporabe tega pravilnika, se dokončajo po pravnih aktih članic univerze, po kateri
so bili začeti.

Ta pravilnik se objavi na spletni strani univerze.

Številka: UNM-8-3/2020
Datum: 18. 2. 2020

Prof. dr. Marjan
rektor
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