Osnutek
Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99,
64/01, 100/03 in 63/04) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statuta
UM – UPB6, Uradni list RS, št. 90/2008) je Senat Univerze v Mariboru dne …………….
Sprejel
MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN
VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV
UPB 1
1. člen
S tem aktom določa Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza)
podrobnejše pogoje, minimalna merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: Merila).
2. člen
Izobraževalno, znanstveno, umetniško in strokovno delo na visokošolskih zavodih
opravljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO:
 redni profesor,
 izredni profesor,
 docent,
 lektor,
za izvajanje visokošolskih strokovnih programov pa tudi:
 višji predavatelj,
 predavatelj.
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO:
 znanstveni svetnik,
 višji znanstveni sodelavec,
 znanstveni sodelavec.
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO:
 asistent,
 bibliotekar
 strokovni svetnik,
 višji strokovni sodelavec,
 strokovni sodelavec,
 učitelj veščin (učitelj tujega jezika, učitelj športne vzgoje).
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3. člen
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so
lahko voljeni kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, s svojim znanstvenim
ali umetniškim, izobraževalnim in strokovnim delom dokazujejo znanstveno ali
umetniško ustvarjalnost, pedagoško in strokovno usposobljenost, imajo strokovne
izkušnje v ustrezni praksi, katere ustreznost določi vsaka članica univerze, ter
obvladajo aktivno vsaj en svetovni jezik.
Pedagoška usposobljenost se ne ugotavlja za znanstvene delavce.
4. člen
V naziv
1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika,
višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca se lahko voli, kdor
ima doktorat znanosti;
2. rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta umetniških disciplin se lahko
voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje in ima priznana
umetniška dela. Umetniška usposobljenost oz. ustvarjalnost za učitelje iz 2. točke
tega člena mora biti priznana na način in po merilih za priznavanje pomembnih
umetniških del, ki jih sprejme Senat univerze po predhodnem mnenju senatov
ustreznih članic, za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost učiteljev
pomembnejše merilo umetniška kot znanstvena usposobljenost;
3. lektorja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje
jezikovne smeri in izpolnjuje pogoje iz 17. člena teh Meril in druge pogoje iz teh
Meril;
4. višjega predavatelja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge
stopnje in ima 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;
5. predavatelja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje
in ima 5 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;
6. asistenta se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje
ustrezne smeri in je bil zelo uspešen pri študiju in pri ponovni izvolitvi s projekti,
objavami ali javnimi predstavitvami dokazuje sposobnost za znanstveno ali
umetniško delo. Kriterij uspešnosti pri študiju lahko članica podrobneje opredeli v
zahtevnejših kriterijih članice, ki so opredeljeni v 29. členu;
7. strokovnega svetnika se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge
stopnje ustrezne smeri in 15 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;
8. višjega strokovnega sodelavca se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski
program druge stopnje ustrezne smeri in 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;
9.

strokovnega sodelavca se lahko voli:

kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri in
2 leti strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;

kdor je končal najmanj študijski program prve stopnje ustrezne smeri,
kjer se ne izvaja univerzitetno izobraževanje in 5 let strokovnih izkušenj v ustrezni
praksi;
10.učitelja veščin se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge
stopnje ustrezne smeri in praviloma 5 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi. Med
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učitelje veščin spadajo tudi učitelji jezika na nejezikovnih smereh študija in učitelji
športne vzgoje;
11. bibliotekarja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje
ustrezne smeri, bibliotekarski izpit in 3 leta ustrezne prakse.
5. člen
Kandidati so lahko voljeni v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev
za znanstvene, strokovne in umetniške discipline članic Univerze v Mariboru ali za
področja, ki jih določajo študijski programi in študijska področja članic Univerze v
Mariboru.
6. člen
Pri presoji ustvarjalnosti kot merila za izvolitev oziroma ponovno izvolitev v naziv se
upošteva kandidatova znanstvenoraziskovalna ali umetniška in strokovna dejavnost.
Pri sodelovanju z ustrezno prakso zunaj univerze se upoštevajo kandidatova
zaposlitev na področju izvolitve ter realizacija znanstvenih in strokovnih dosežkov v
praktični dejavnosti področja, na katerem se zaposlujejo diplomanti študijskega
področja.
Pri presoji znanstvenoraziskovalne dejavnosti se za izvolitev upoštevajo:
1. objavljena znanstvenoraziskovalna dela in podeljeni patenti s področja izvolitve;
2. sodelovanje v raziskovalnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih in
lokalnih);
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mednarodna odmevnost (citiranost) v znanstveni literaturi;
mednarodna in nacionalna priznanja in nagrade za znanstvenoraziskovalno
delo;
članstvo v mednarodnih in nacionalnih akademijah znanosti;
uspešno reševanje znanstvenih problemov, razvoj znanstvenih metod in opreme;
vodenje raziskovalne skupine (programske skupine pri ministrstvu ali
programskega jedra na univerzi) ali aktivno sodelovanje v njej;
prenašanje izkušenj na mlade raziskovalce (mentorstva doktorandom in
magistrandom);
aktivno delo pri oblikovanju raziskovalne politike (mednarodne in nacionalne);

10. sodelovanje v mednarodnih znanstvenih odborih evropskih in svetovnih
posvetovanj;
11. sodelovanje v mednarodnih uredniških odborih znanstvenih revij;
12. recenzentsko delo (članki, knjige, projekti) v mednarodnem in nacionalnem
okolju.
Pri presoji umetniške dejavnosti se za izvolitev upoštevajo:
1. javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka
opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru;
2. javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka
opredeljuje kot pomemben dosežek v mednarodnem prostoru;
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3.

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

4.

javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka
opredeljuje kot pomemben dosežek nacionalnega pomena;
javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni;
javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z objavljeno kritiko;
javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela.

5.
6.
7.

Pri presoji strokovne dejavnosti se za izvolitev upoštevajo:
1. objavljena strokovna dela in realizirani patenti s področja izvolitve;
2.

sodelovanje v strokovnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih, lokalnih,
podjetniških);

3.
4.
5.
6.

sodelovanje v nacionalnih svetih, organih vlade ali državne uprave;
uspešno reševanje strokovnih problemov, razvoj strokovnih metod in opreme;
realizacija strokovnih projektov, investicij, razvoja in opremljanja;
realizirane inovacije, organizacijske in tehniške izboljšave v gospodarskih ali
storitvenih organizacijah zunaj izobraževanja in raziskovanja;
7. mednarodna in nacionalna priznanja ter nagrade za strokovno delo;
8. članstvo v mednarodnih in nacionalnih strokovnih društvih ter funkcije v njih;
9. vodenje strokovne skupine v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj
izobraževanja in raziskovanja;
10. prenašanje izkušenj na mlade strokovnjake (mentorstva v gospodarskih ali
storitvenih organizacijah zunaj izobraževanja in raziskovanja);
11. sodelovanje v uredniških odborih strokovnih revij.
Pri presoji sodelovanja z ustrezno prakso zunaj univerze se za izvolitev upoštevajo:
1. delovne izkušnje (zaposlitev) v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj
izobraževanja in raziskovanja na strokovnem področju izvolitve;
2. delovne izkušnje v raziskovalnih organizacijah zunaj Univerze v Mariboru, zlasti v
tujini;
3. realizirani raziskovalni in razvojni projekti v gospodarskih ali storitvenih
organizacijah zunaj izobraževanja in raziskovanja;
4. vodenje gospodarskih ali storitvenih organizacij zunaj izobraževanja in
raziskovanja;
5. vodenje organizacijskih enot, odborov, komisij, del in dejavnosti v izobraževanju,
raziskovanju ali na področju umetnosti;
6.

organizacija mednarodnih in nacionalnih posvetovanj (znanstvenih, strokovnih
ali umetniških) v izobraževanju, raziskovanju ali na področju umetnosti.
7. člen

Pri presoji pedagoške usposobljenosti se za izvolitev upoštevajo:
1. razgledanost na področju, na katerem kandidat opravlja izobraževalno delo;
2. sposobnost za organizacijo izobraževalnega dela, inovativnost, sodobnost,
razumljivost in uspešnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij in izpitov;
3. razvijanje študijskih programov, smeri, predmetov, laboratorijev…;
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4.

zavzetost in uspešnost pri uvajanju študentov v znanstveno, umetniško ter
strokovno delo;

5.

mentorstvo pri diplomskih, specializacijskih, magistrskih in doktorskih delih, pri
dopolnilnem ali drugem podiplomskem izobraževanju;
odnos do sodelavcev in študentov, uvajanje in spodbujanje posebno mlajših
sodelavcev k znanstvenemu oziroma umetniškemu, pedagoškemu in
strokovnemu delu ter k objavljanju in javnemu poročanju o svojem delu, skrb za
učiteljski naraščaj;
mnenje študentov o pedagoškem delu;
strokovna, pedagoška in metodična vrednost pedagoških pripomočkov,
predvsem učbenikov.

6.

7.
8.

8. člen
Kandidati za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja morajo biti ustrezno pedagoško
usposobljeni skladno s 7. členom teh Meril.
Pri prvi izvolitvi v nazive visokošolskih učiteljev se pedagoška usposobljenost ugotavlja
z javnim preizkusnim nastopom za ustrezni naziv v okviru univerze.
Za prvo izvolitev v enega izmed nazivov na univerzi mora kandidat imeti dokazilo, da
obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik, pomemben za stroko.
Pri nadaljnjih izvolitvah pa se morajo kandidati izkazati z uspešnim izobraževalnim
delom ter ustreznimi mednarodnimi izkušnjami v obdobju po prvi izvolitvi.
Pri ponovni izvolitvi v isti naziv morajo kandidati izpolniti v obdobju od zadnje izvolitve
v naziv vsaj 50 % točk za izvolitev v višji naziv pri vsaki dejavnosti, ki se točkuje in se
zahteva za prvo izvolitev v višji naziv.
9. člen
Redni profesor ima pred razglasitvijo v naziv inavguralno predavanje na univerzi.
Učitelji umetniških disciplin lahko namesto predavanja svoje umetniško delo javno
predstavijo.
Inavguralno predavanje se opravi po izvolitvi na Senatu univerze praviloma v roku
enega meseca.
10. člen
Redne profesorje in znanstvene svetnike voli Senat univerze za neomejeno dobo.
Izredne profesorje, docente, višje predavatelje, predavatelje, lektorje, višje
znanstvene sodelavce in znanstvene sodelavce voli senat članice univerze za dobo
petih let po pridobitvi predhodnega soglasja Senata univerze.
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V naziv strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec, učitelj veščin
(učitelj tujega jezika, učitelj športne vzgoje) in bibliotekar so prvič izvoljeni za dobo
treh let po pridobitvi predhodnega soglasja Senata univerze, pri nadaljnjih izvolitvah
pa za dobo petih let.
Asistent je voljen v naziv za dobo treh let.
V naziv je asistent lahko drugič izvoljen (po treh letih), če je dokazal uspehe v
izobraževalnem in znanstvenem oz. umetniškem delu, ima dokazila o pedagoški
usposobljenosti ter je opravil vse obveznosti razen magistrskega dela po programu za
pridobitev magisterija oz. drugih zaključnih obveznosti na podiplomskem študiju.
Asistent je lahko tretjič (po šestih letih) izvoljen v naziv, če ima vsaj magisterij ali
magisteriju enakovredno specializacijo po programu za pridobitev izobrazbe oz. je
vpisan v tretji letnik enovitega doktorskega študija, za četrto izvolitev (po devetih
letih) pa je potreben doktorat znanosti ter predhodno soglasje Senata univerze.
Asistent pri umetniških disciplinah je lahko tretjič izvoljen v naziv, če je ustvarjalen na
umetniškem področju, četrtič pa, če ima priznana umetniška dela ter si pridobi
predhodno soglasje Senata univerze.
Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev se lahko podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta,
služenja vojaškega roka ali če ima oseba dolgotrajne zdravstvene težave. Ob tem si
je potrebno pridobiti mnenje senata članice univerze, na kateri je oseba zaposlena.
Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca dekan članice univerze, na
kateri je voljen.
(KVALITATIVNO IN KVANTITATIVNO OCENJEVANJE)
11. člen
Vrednost znanstvenih, umetniških in strokovnih del se predvsem ocenjuje po kvaliteti,
kvantitativno pa s točkovanjem. Za celovito predstavitev dejavnosti in kot pomoč pri
pisanju biografije in bibliografije se uporabljajo "NAVODILA za izvajanje Meril za
volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev".
12. člen
V naziv asistenta je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri;
2. je pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali umetniško delo;
3. ima pozitivno oceno vsaj treh članov strokovne komisije.
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13. člen
V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, bibliotekarski izpit in 3 leta ustrezne
prakse;
2. je pokazal sposobnost za samostojno strokovno delo;
3. ima pozitivno oceno vsaj treh članov strokovne komisije.
14. člen
V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima končan študijski program druge stopnje ustrezne smeri in 5 let strokovnih
izkušenj v ustrezni praksi;
2. se je uveljavil v svoji stroki oz. na področju, za katero želi biti izvoljen;
3. opravi javno preizkusno predavanje;
4.

ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije.
15. člen

V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi in je končal najmanj študijski
program druge stopnje;
2. ima strokovna dela, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na področju, za
katerega želi biti izvoljen;
3. ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen;
4.
5.

ima pozitivno oceno pedagoškega dela in opravi javno preizkusno predavanje,
če je izvoljen prvič;
ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije.
16. člen

Kandidat za izvolitev v naziv višjega predavatelja v pogledu obsega (kvantitete)
izpolnjuje pogoja iz 2. in 3. točke 15. člena, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del
doseže najmanj 16 točk kumulativno.
17. člen
V naziv lektorja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse ter vsaj 3 mesece delovanja v ustreznem
jezikovnem okolju, razen v primeru klasičnih jezikov;
2. je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;
3. ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije.
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18. člen
V naziv docenta, znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
1. ima doktorat znanosti ali sklep o priznanju umetniških del;
2. ima pozitivno mnenje študentov (v kolikor je v preteklosti sodeloval pri
pedagoškem procesu in je pri njem bila izvedena študentska anketa).
3. je uspešen pri reševanju znanstvenih, umetniških ali strokovnih problemov;
4. ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen;
5. je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero želi biti izvoljen;
6. izpolnjuje pogoje za aktivnega raziskovalca v projektni skupini v skladu s pravili
pristojnega ministrstva, če se kandidat voli za področje znanstvene discipline;
7. uspešno sodeluje z ustrezno stroko zunaj univerze;
8.

ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije.

V naziv docenta je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka tega
člena in še naslednje pogoje:
1. ima preverjeno pedagoško dejavnost oziroma opravi javno preizkusno
predavanje, če je izvoljen prvič.
19. člen
Kandidat za izvolitev v naziv docenta mora izpolnjevati kvalitativne in kvantitativne
pogoje. Najmanj 3 znanstvena dela morajo biti objavljena (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril priznava
mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali
kulturo. Pri 3 delih (od navedenih 3 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
Kandidat za izvolitev v naziv docenta v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje pogoje iz 2., 3. in
4. točke 1. odstavka 18. člena, če pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20
točk kumulativno, od tega najmanj 10 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 5
točk iz strokovne dejavnosti.
20. člen
V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
1. ima doktorat znanosti ali sklep o priznanju umetniških del;
2.
3.
4.

je sposoben samostojno znanstveno ali umetniško delati in ustvarjati nova
znanja ali stvaritve na svojem področju;
ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen;
je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero želi biti izvoljen, in
druga objavljena, strokovni kritiki podvržena znanstvena ali umetniška dela;

Neuradno prečiščeno besedilo Meril…

8

5.

izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim
raziskovalcem v skladu s pravili pristojnega ministrstva, če se kandidat voli za
področje znanstvene discipline;
6. skrbi za raziskovalni oziroma umetniški naraščaj kot mentor, komentor ali
recenzent na I., II. ali III. stopnji študija;
7. ima izkazane organizacijske sposobnosti pri vodenju;
8. uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj univerze;
9. ima izkazano mednarodno odmevnost in mednarodno sodelovanje;
10. ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije;
11. uspešno pedagoško ali raziskovalno ali umetniško dela s študenti.
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse pogoje iz 1.
odstavka tega člena in še naslednje pogoje:
1. ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje);
2. ima pozitivno mnenje študentov.
21. člen
Kandidat za izvolitev v naziv izrednega profesorja mora izpolnjevati kvalitativne in
kvantitativne pogoje. Najmanj 6 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška
dela pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali državno
samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 delih (od
navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
Kandidat za izvolitev v naziv izrednega profesorja v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje
pogoje iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke 1. odstavka 20. člena, kolikor pri ocenjevanju
objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno, od
tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške, najmanj 12,5 točk iz pedagoške in
najmanj 12,5 točk iz strokovne dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve in od tega
najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz
pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti).
22. člen
V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje
vse naslednje pogoje:
1. ima doktorat znanosti ali sklep o priznanju umetniških del;
2. znanstveno ali ustvarjalno dela na pridobivanju vrhunskega novega znanja ali
na področju umetniškega ustvarjanja;
3. objavlja dela ali stvaritve v mednarodnem prostoru in nacionalno pomembna
dela;
4. poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetniške dosežke ter skrbi za njihovo
uporabo oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;
5.
6.

ima izkazano mednarodno odmevnost in mednarodno sodelovanje;
je sposoben reševati najtežavnejše znanstvene, umetniške ali vrhunske strokovne
probleme;

Neuradno prečiščeno besedilo Meril…

9

7.
8.

ima sposobnost vodenja raziskovalne ali umetniške skupine;
skrbi za razvoj in opremljenost svojega področja;

9.

ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen, v kateri morajo
biti navedena samostojna (oz. je prvi avtor) znanstvena ali celostna umetniška
dela, ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;
izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim
raziskovalcem v skladu s pravili pristojnega ministrstva;
je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero želi biti izvoljen;
je bil mentor diplomantom na I. in II. in mentor ali komentor diplomantom na III.
stopnji študija;
uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj univerze;

10.
11.
12.
13.

14. ima pozitivno oceno vsaj 3 članov strokovne komisije;
15. uspešno pedagoško ali znanstveno ali umetniško dela s študenti na univerzi.
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje vse pogoje iz 1. odstavka
tega člena in še naslednje pogoje:
1. ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje v celoti);
2. ima pozitivno mnenje študentov.
23. člen
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora izpolnjevati kvalitativne in
kvantitativne pogoje. Najmanj 12 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška
dela pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril priznava
mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali
kulturo (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 delih (od navedenih 12 del)
mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja pa v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje
pogoje iz 2., 3., 8., 9., 10., 11. in 12. točke 1. odstavka 22. člena, kolikor pri
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške, najmanj 20 točk iz
pedagoške in najmanj 15 točk iz strokovne dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve
in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz
pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti).
24. člen
Znanstvena dela, ki jim stroka priznava mednarodno pomembnost, so:
1. znanstvena monografija;
2.
3.

samostojni znanstveni sestavek v monografiji;
izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih
v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI;

4.

izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim
recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bibliografskih bazah. Vsako
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znanstveno področje pripravi predlog najpomembnejših mednarodnih
indeksiranih podatkovnih zbirk, ki jih na predlog senata članice potrdi Senat UM.
Znanstvena dela, ki jim stroka priznava nacionalno pomembnost (za nacionalne
vede – slovenistiko in hungaristiko), so:
1. znanstvena monografija;
2. samostojni znanstveni sestavek v monografiji;
3. izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih
v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, ali v revijah, katerega seznam na
predlog senata članice potrdi Senat UM;
4.

izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim
recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bibliografskih bazah.
Znanstveni področji slovenistike in hungaristike pripravita predloga
najpomembnejših mednarodnih indeksiranih podatkovnih zbirk, ki jih na predlog
senata članice potrdi Senat UM.
(VREDNOTENJE)
25. člen

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1.
Znanstvena monografija
1.1.
izdana pri založbi s sedežem iz države članice OECD z
do 15 točk
mednarodno knjigotrško mrežo
1.2.
izdana pri nacionalni založbi (za nacionalne vede –
do 15 točk
slovenistiko in hungaristiko)
1.3.
izdana pri nacionalni ali drugi založbi
do 10 točk
2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

Samostojni znanstveni sestavek v monografiji
izdan pri založbi s sedežem iz države članice OECD z
mednarodno knjigotrško mrežo
izdan pri nacionalni založbi (za nacionalne vede –
slovenistiko in hungaristiko). Znanstveni področji
slovenistike in hungaristike pripravita predloga
najpomembnejših nacionalnih založb, ki jih na predlog
senata članice potrdi Senat UM.
izdan pri nacionalni založbi
V celoti objavljeni znanstveni prispevki na konferencah
vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na
mednarodni konferenci
običajno predavanje na mednarodni konferenci
vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na
nacionalni konferenci
običajno predavanje na nacionalni konferenci
Recenzirani izvirni znanstveni članki
izvirni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 00280836) oz. Science (ISSN 0036-8075)
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4.2.

4.5.

izvirni znanstveni članki v revijah, kot jih določa 3.
točka 1. odstavka (oz. 2. odstavka za nacionalne
vede – slovenistiko in hungaristiko) 24. člena
izvirni znanstveni članki v revijah, kot jih določa 4.
točka 1. odstavka (oz. 2. odstavka za nacionalne
vede – slovenistiko in hungaristiko) 24. člena
izvirni znanstveni članki v nacionalnih revijah zunaj SCI,
SSCI ali A&HCI
izvirni znanstveni članki v revijah z uredniško recenzijo

5.
5.1.

Recenzirani drugi znanstveni članki
pregledni znanstveni članek

5.2.

kratki znanstveni prispevek

6.
6.1.
6.2.

Patent, plod znanstvenoraziskovalnega dela
evropski, ameriški, japonski
domači in drugi

7.
7.1.

Poročila projektov
okvirnih programov EU, EUREKA, NATO, OECD, WTO,
WB, IMF
bilateralnih meddržavnih programov
letnih nacionalnih programov
podjetniških programov ali programov lokalnih
skupnosti

4.3.
4.4.

7.2.
7.3.
7.4.

do 8 točk
do 4 točke
do 2 točki
do 1 točka

100% točk
glede na
kategorizacijo
revij (tč. 4)
50% točk
glede na
kategorizacijo
revij (tč. 4)

do 12 točk
do 5 točk

do 4 točke
do 2 točki
do 1 točka
do 0,5 točke

26. člen
UMETNIŠKA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1.
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
dela, ki ga stroka opredeljuje kot vrhunski dosežek v
mednarodnem prostoru
2.
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
dela, ki ga stroka opredeljuje kot pomemben dosežek
v mednarodnem prostoru
3.
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
dela na pomembnih predstavitvah nacionalnega
pomena
4.
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
dela, ki ga stroka opredeljuje kot pomemben dosežek
nacionalnega pomena
5.
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
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6.
7.

dela na mednarodni ravni
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega
dela z objavljeno kritiko
Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela

do 2 točki
do 0,5 točke

27. člen
PEDAGOŠKA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1.
Univerzitetni učbenik
1.1.
učbenik z recenzijo, izdan pri mednarodni založbi
1.2.
učbenik z recenzijo, izdan pri nacionalni založbi
1.3.
skripta
1.4.
zapiski predavanj
1.5.
zbrano gradivo
2.
2.1.

do 12 točk
do 8 točk
do 6 točk
do 4 točke
do 2 točki

2.2.

Drugi učbeniki
srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo,
izdan v tujini
srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3.

Drugo učno gradivo

4.

Poljudnoznanstveni in poljudnostrokovni članki

5.

Podoktorsko izobraževanje v trajanju najmanj pol leta

do 10 točk

6.
6.1.
6.2

Predavanje
predavanje-gostovanje na univerzi v tujini
predavanje tujim študentom na UM

do 10 točk
do 4 točke

7.
7.1.

Mentorstvo
pri diplomskih seminarskih nalogah (na dvopredmetnih
študijskih programih)
pri diplomskih delih
pri študentskih raziskovalnih nalogah ali študentskih
umetniških projektih
pri nagradah na fakultetah
mentorstvo tujim študentom
pri specialističnih delih
pri Perlachovih nagradah na UM, nagradah podjetij,
strokovnih združenj, državnih organov
pri magistrskih delih
pri doktoratih
pri nacionalno nagrajenih delih v tujini
pri mednarodno nagrajenih delih v tujini

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

do 8 točk
do 5 točk
do 1 točka
do 0,5 točke

do 0,3 točke
do 0,5 točke
do 0,5 točke
do 1 točka
do 1,5 točke
do 1,5 točke
do 2 točki
do 2 točki
do 3 točke
do 3 točke
do 4 točke

Mentorstvo, navedeno pod točkami 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.8. ali 7.9., izvedeno na
univerzi v tujini, se točkuje dvojno.
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28. člen
STROKOVNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1.
Strokovna monografija
1.1.
izdana pri mednarodni založbi
1.2.
izdana pri nacionalni založbi

do 6 točk
do 3 točke

2.
2.1.
2.2.

Samostojni strokovni sestavek v monografiji
izdan pri mednarodni založbi
izdani pri nacionalni založbi

do 3 točke
do 1 točka

3.

Priročnik, slovar, leksikon, atlas, zemljevid

4.

Bibliografija

do 3 točke

5.

Objavljeni strokovni prispevki na konferencah

do 1 točke

6.
6.1.
6.2.

Urednik ali sourednik revije, monografije
izdane pri mednarodni založbi
izdane pri nacionalni založbi, ustanovi ali združenju

do 5 točk
do 3 točke

7.
7.1.
7.2.

Recenzent monografije ali učbenika
izdane pri mednarodni založbi
izdane pri nacionalni založbi

do 2 točki
do 1 točke

8.

Prevajalec monografije

do 4 točke

9.
9.1.

Strokovni članek
v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah,
indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI
v drugih revijah

9.2.
10.
10.1

do 8 točk

do 3 točke
do 1 točka

10.2.

Recenzija, prikaz knjige, kritika
v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah,
indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI
v drugih revijah

do 1 točka

11.

Projektna dokumentacija

do 1 točke

12.

Končno poročilo o rezultatih raziskav ali študentskih
umetniških projektov

do 1 točke

13.

Elaborat, predštudija, študija

do 1 točke

14.

Programska oprema

15.

Izvedensko mnenje, arbitražna odločba
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16.

Znanstveni film, zvočni ali video posnetek
dokumentirani posnetek umetniškega projekta

oz.

do 1 točke

17.

Razstava

do 2 točki

18.

Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji
strokovnih komisij

skupno
največ 20
točk

29. člen
Zahtevnejše kriterije iz členov 16, 18, 19, 20, 21, 22 in 23 lahko predlagajo senati članic
univerze, sprejme pa jih Senat univerze. Pri tem se mora dosledno upoštevati kriterij
mednarodne pomembnosti in odmevnosti.
Zahtevnejši kriteriji, ki jih članica lahko predlaga, so:
 umestitev oz. minimalni rang določenega števila znanstvenih oz. umetniških del,
 drugačno vrednotenje števila točk iz 25. do 28. člena Meril ob upoštevanju znanih
in preverljivih faktorjev,
 za izredne in redne profesorje določeno število in vrsta citatov in določen
informacijski vir, ki se za citate upošteva,
 za izredne in redne profesorje določeno število in tipologija univerzitetnih
učbenikov (1. točka 27. člena teh Meril),
 za izredne in redne profesorje določeno število mentorstev oz. somentorstev na
določeni stopnji študija, kar pa se lahko nadomesti z znanstvenimi oz. umetniškimi
deli (7. točka 27. člena teh Meril),
 večje število znanstvenih oz. umetniških del in/ali večje število točk (16., 19., 21.,
23. člen teh Meril).
V Merilih članice lahko le-ta predlaga, da se praviloma največ do četrtina objav,
upoštevajoč zaostreno umestitev oz. rang in večje število iz prejšnjega odstavka,
nadomesti:
 z določenim številom mentorstev na tretji stopnji študija, in/ali
 z določenim številom mentorstev na drugi stopnji študija, in/ali
 z določenim številom sprejetih patentov v EU, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji,
in/ali
 s koordinatorstvom mednarodnega projekta v določenem znesku (skupni znesek
projekta), in/ali
 z nosilstvom dela mednarodnega projekta z določenim zneskom (delež v
projektu), in/ali
 z raziskovanjem ali predavanji na tuji raziskovalni inštituciji ali v razvojnem oddelku
priznanega tujega podjetja z določenim številom mesecev neprekinjenega in/ali
določenim številom mesecev skupnega bivanja v tujini in/ali
 s projektom v določenem znesku.
Kriterijev glede znanstvenih oz. umetniških del iz 4. točke 1. oz. 2. odstavka 24. člena
Meril UM glede na prejšnji odstavek članica ne more zaostriti in jih ni možno
nadomestiti.
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Števila in zneske iz tretjega odstavka določi senat članice v merilih članice na
podlagi ekvivalenta dela, potrebnega za objavo izvirnega znanstvenega članka v
revijah s faktorjem vpliva.
Članice univerze lahko v okviru zahtevnejših kriterijev opredelijo vrsto, trajanje in
način preverjanja strokovnih izkušenj v ustrezni praksi za vsako področje posebej.
Način izpolnjevanja tega pogoja mora biti primerno merljiv.
30. člen
Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja,
znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca se začne na osebno prošnjo
kandidata.
Pri ponovni izvolitvi in izvolitvi v višji naziv je potrebno predlog oz. prošnjo vložiti
najkasneje 6 mesecev pred potekom izvolitvene dobe.
Predlog oz. prošnja za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred
potekom prve izvolitvene dobe v naziv.
31. člen
V predlogu oz. prošnji mora biti navedeno predmetno področje, za katero si
kandidat želi pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila,
ki so opredeljena v posebnih navodilih.
Če je prošnja ali so priloge nepopolne, nerazumljive ali niso pravilno sestavljene,
pozove za kadrovske zadeve pristojna služba članice univerze kandidata, da
pomanjkljivosti v določenem roku odpravi.
Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog
umaknil.
Rok za dopolnitev vloge je najmanj 15, največ pa 30 dni.
32. člen
Prošnjo kandidata obravnava senat članice univerze in najkasneje v enem mesecu
po vložitvi predloga oz. prošnje imenuje komisijo najmanj treh članov za izdelavo
strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v ustrezni
naziv.
Komisija mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki
imajo enak ali višji naziv, kot je naziv, za katerega kandidat kandidira.
V komisiji morata biti vsaj dva visokošolska učitelja, ki imata naziv s področja, za
katerega se kandidat voli. Vsaj eden izmed članov komisije mora biti z druge
fakultete oz. visoke strokovne šole in vsaj eden iz članice, kjer se kandidat voli. Za
kandidate za docente, izredne profesorje, redne profesorje, znanstvene sodelavce,
višje znanstvene sodelavce ali znanstvene svetnike mora biti vsaj eden od članov
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komisije z druge univerze. V komisiji lahko sodeluje tudi en upokojeni učitelj oz.
znanstveni delavec.
Komisija ima lahko največ 5 članov.

33. člen
Strokovni poročevalci izdelajo za visokošolske učitelje in znanstvene delavce vsak
svoje in neodvisno poročilo, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo, o
tem, kako kandidat izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, znanstvene
oz. umetniške ustvarjalnosti, praktičnih izkušenj v stroki in glede pedagoške
sposobnosti, ter predlagajo naziv, v katerega naj se kandidat izvoli.
Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška sposobnost ugotavlja s preizkusnim
predavanjem, določi komisija v sporazumu s kandidatom temo in datum
preizkusnega predavanja ter oceni uspeh preizkusnega predavanja. O tem
predsednik komisije poda posebno pisno poročilo.
34. člen
Člani komisije izdelajo vsak svoje in neodvisno poročilo za visokošolske učitelje in
znanstvene delavce, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo ter podajo
predlog za izvolitev v ustrezni naziv, ko predlog preučijo in ko prejmejo
dokumentacijo, ki obvezno vsebuje tudi mnenje študentov. Poročilo pripravijo
najkasneje v roku treh mesecev od njenega imenovanja.
Poročilo mora vsebovati:
1. mnenje o znanstveni oz. umetniški ustvarjalnosti kandidata;
2. mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata;
3. mnenje o strokovnih izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti;
4. mnenje o pedagoški usposobljenosti in uspešnosti kandidata, posebej tudi
mnenje študentov;
5. mnenje, v kolikšni meri temelji kandidatova inovativnost, umetniška ali
raziskovalna dejavnost na dosežkih sodobne znanosti oziroma umetnosti ter
stroke;
6. mnenje o kandidatovi organizacijski sposobnosti in delu znotraj univerze;
7. predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli.
35. člen
Kandidatu mora biti ves čas trajanja postopka kot tudi po njem omogočen vpogled
v vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelavo poročil in izdajo odločbe o
izvolitvi.
Poročila s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripombami kandidata se nato
predložijo v obravnavo in odločanje senatu članice univerze.
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Če se kandidat prvič voli v naziv ali prvič v višji naziv, si mora senat članice univerze
predhodno pridobiti soglasje Senata Univerze. V primeru, če soglasje ni podano, ne
obstojijo procesne predpostavke za nadaljevanje postopka izvolitve in je dekan
članice dolžan izdati sklep o ustavitvi postopka.
Odločitev senata članice oziroma senata univerze glede izvolitve v naziv je volilna
odločitev in ne odločitev po prostem preudarku.
36. člen
Mnenje o pedagoških sposobnostih se oblikuje na podlagi mnenja poročevalcev ali
komisije ob nastopnem predavanju in ankete med študenti, ki se izvaja vsako leto po
končanih predavanjih.
37. člen
Visokošolski učitelji so voljeni v nazive po enem izmed naslednjih vrstnih redov:
1. lektor, docent, izredni profesor in redni profesor;
2. docent, izredni profesor in redni profesor.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu I. stopnje so visokošolski učitelji
lahko voljeni v nazive tudi v naslednjem vrstnem redu:
1. predavatelj in višji predavatelj.
Znanstveni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: znanstveni
sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik.
Znanstveni delavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi v
ustrezne nazive visokošolskih učiteljev.
Senat članice in Senat Univerze ob izvolitvi v pedagoški naziv kandidata izvolita tudi v
primerljiv znanstveni oziroma raziskovalni naziv, ne glede na vlogo kandidata:
Primerljivi nazivi so:
Docent > znanstveni sodelavec,
Izredni profesor > višji znanstveni sodelavec,
Redni profesor > znanstveni svetnik,
Višji predavatelj, strokovni svetnik > samostojni razvijalec
Lektor, predavatelj, višji strokovni sodelavec > višji razvijalec
Asistent (z diplomo 1. stopnje) > asistent (raziskovalec)
Asistent (z diplomo 2. stopnje) > asistent z magisterijem
Asistent (z diplomo 3. stopnje) > asistent z doktoratom
Strokovni svetnik > samostojni razvijalec
Višji strokovni sodelavec > višji razvijalec
Strokovni sodelavec > razvijalec
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Učitelj veščin > razvijalec
Bibliotekar > razvijalec
Izvolitvena doba pedagoških delavcev v raziskovalni naziv je enaka izvolitveni dobi
v pedagoški naziv.
Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dosežku kandidata,
lahko sprožijo trije redni profesorji s kandidatovega področja, ki napišejo tri neodvisne
utemeljitve. Ta določba se smiselno uporablja tudi za preskok naziva.
Izjemni dosežki kandidata po 5. odstavku tega člena so prejem pomembne splošno
znane mednarodne nagrade, izjemno pomembna dela z dokazano veliko
odmevnostjo pri nas in v tujini, odločilen prispevek k razvoju popolnoma novega
področja raziskav ali umetniške dejavnosti.
Predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi še ne
zadošča za predčasno izvolitev ali preskok naziva.
O izjemni in predčasni izvolitvi ter o preskoku naziva odloča Senat univerze na
predlog senata članice in na podlagi mnenja Habilitacijske komisije univerze.
38. člen
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci so lahko v višji naziv
izvoljeni še pred iztekom izvolitvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij,
specializacijo ali doktorat znanosti ali priznanje pomembnih umetniških del in
izpolnjujejo tudi druge pogoje za višji naziv.
Visokošolski učitelji so lahko še pred potekom izvolitvene dobe izvoljeni v višji naziv le,
če so bili vsaj eno celotno izvolitveno dobo v dosedanjem nižjem nazivu in
izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za izvolitev v višji naziv.
39. člen
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci obdržijo
naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.
40. člen
V tujini pridobljene habilitacije Univerza v Mariboru prizna, če kandidat predloži
ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da je v tujini pridobljena habilitacija enakovredna
oziroma primerljiva z merili oziroma kriteriji, ki se zahtevajo za izvolitev v ustrezni naziv
na Univerzi v Mariboru.
Na drugih slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini
pridobljene habilitacije Univerza v Mariboru prizna, v kolikor se habilitacija uporablja
za začasno opravljanje pedagoških, znanstvenih in umetniških del na Univerzi v
Mariboru oziroma v postopku pridobivanja akreditacije visokošolskega zavoda, ki ga
ustanavlja Univerze v Mariboru, ali v postopku akreditacije študijskega programa
Univerze v Mariboru na Svetu RS za visoko šolstvo.
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V kolikor je habilitacija potrebna za zasedbo delovnega mesta, pa mora kandidat
vložiti vlogo za priznanje habilitacije na članici univerze. Vloga se obravnava po
kriterijih, merilih in postopku, ki so predvideni za prvo izvolitev v naziv.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo teh Meril, se končajo po »Merilih«, ki jih je sprejel
Senat univerze dne 19.11.1996.
42. člen
Kandidati, ki po teh Merilih ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v višji naziv, se lahko
samo enkrat ponovno izvolijo v isti naziv ob izpolnjevanju pogojev za ponovno
izvolitev v naziv po »Merilih« z dne 19.11.1996.
Postopek za izvolitev v višji naziv po teh Merilih se lahko začne takoj, ko so izpolnjeni
pogoji za izvolitev.
Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb in dopolnitev
Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev
z dne 6. 10. 2006
43. člen
(prenehanje veljavnosti drugih aktov)
Z dnem veljave teh sprememb in dopolnitev Meril preneha veljati 16. člen Navodil za
izvajanje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXIII-1-2005).
Z dnem veljave teh sprememb in dopolnitev Meril preneha veljati Obvezno
tolmačenje Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, ki je bilo sprejeto na 24. seji Senata UM dne 24.1.2006
(Obvestila UM, št. XXIV-1-2006).
44. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Te Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive se objavijo v Obvestilih
Univerze v Mariboru in stopijo v veljavo naslednji dan po objavi.
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Prehodne in končne določbe ob uveljavitvi Sprememb in dopolnitev
Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev
z dne 22. 11. 2007
45. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev Meril za volitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (v
nadaljevanju: merila), se končajo po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so veljale pred uveljavitvijo teh
sprememb in dopolnitev meril.
46. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Te Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive se objavijo v Obvestilih
Univerze v Mariboru in stopijo v veljavo naslednji dan po objavi.
47. člen
Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev sprejme Senat univerze in stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v
Obvestilih UM ali na spletnih straneh UM.

Rektor Univerze v Mariboru
Prof. dr. Ivan Rozman
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