Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 32/2012, ZViSUPB7, sprem. in dopol. do 40/2012) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l.
RS, št. 46/2012, UPB10) je Senat Univerze v Mariboru dne 28.8.2012 Sprejel
MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN
VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV
UPB 1
SPLOŠNE DOLOČBE:

1. člen (namen)
S tem aktom določa Univerza v Mariboru (v nadaljevanju: UM) minimalne pogoje za izvolitev
v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (v nadaljevanju: Merila).
Namen teh Meril je zagotoviti enotne in objektivne kriterije za obravnavo vlog v postopku
izvolitve v naziv, da bi se dosegel dvig kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega
dela na UM.

2. člen (nazivi)
Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo na univerzi opravljajo
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV so:
- redni profesor,
- izredni profesor,
- docent,
- lektor (za izvajanje jezikovnega pouka),
za izvajanje visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje pa tudi:
- višji predavatelj,
- predavatelj.
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV so:
- asistent,
- bibliotekar,
- strokovni svetnik,
- višji strokovni sodelavec,
- strokovni sodelavec,
- učitelj veščin (npr. učitelj tujega jezika, učitelj športne vzgoje, učitelj glasbenega
instrumenta).

3. člen (trajanje naziva)
Visokošolski učitelji, z izjemo rednih profesorjev, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let (v
nadaljevanju: izvolitveno obdobje).
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.
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Visokošolski sodelavci, z izjemo asistentov, so izvoljeni v trajni naziv.
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let.
Upokojeni visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob
upokojitvi.

4. člen (vrstni red izvolitev)
Visokošolski učitelji so praviloma voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: lektor (za
izvajanje jezikovnega pouka), docent, izredni profesor in redni profesor.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu I. stopnje so visokošolski učitelji
praviloma voljeni v nazive tudi po naslednjem vrstnem redu: predavatelj in višji predavatelj.
Visokošolski učitelji so lahko še pred potekom izvolitvenega obdobja praviloma izvoljeni v višji
naziv le, če so bili vsaj eno izvolitveno obdobje izvoljeni v predhodni naziv.

5. člen (primerljivi znanstveni oziroma raziskovalni nazivi)
Senat članice oziroma Senat UM ob izvolitvi v pedagoški naziv kandidata istočasno izvoli tudi v
primerljivi znanstveni oziroma raziskovalni naziv, ne glede na vlogo kandidata.
PRIMERLJIVI ZNANSTVENI OZIROMA RAZISKOVALNI
redni profesor
izredni profesor
docent
višji predavatelj, strokovni svetnik
lektor, predavatelj, višji strokovni sodelavec

NAZIVI so:
znanstveni svetnik
višji znanstveni sodelavec
znanstveni sodelavec
samostojni razvijalec
višji razvijalec

asistent (z doktoratom znanosti)
asistent (z znanstvenim magisterijem)
asistent (z diplomo II. ali ekvivalentne stopnje)

asistent z doktoratom
asistent z magisterijem
asistent

strokovni svetnik
višji strokovni sodelavec
strokovni sodelavec
učitelj veščin
bibliotekar

samostojni razvijalec
višji razvijalec
razvijalec
razvijalec
razvijalec

Izvolitvena doba v raziskovalni naziv je enaka izvolitveni dobi v pedagoški naziv.

6. člen (področja za izvolitve v nazive)
Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za habilitacijska področja.
Kandidati se lahko v postopku posamezne izvolitve v naziv hkrati volijo v eno ali več
habilitacijskih področij, pri čemer morajo za vsako habilitacijsko področje v celoti
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izpolnjevati minimalne pogoje, določene s temi Merili in morebitnimi zahtevnejšimi pogoji za
habilitacijsko področje, za katerega predlagajo izvolitev v naziv.
Seznam habilitacijskih področij, v katere se lahko kandidati volijo, sprejme Senat UM na
predlog senatov članic.

7. člen (znanstveni in umetniški kriteriji za izvolitev)
Kandidati se lahko volijo v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev po
znanstvenih kriterijih, za področja umetnosti pa po umetniških kriterijih.
Na habilitacijskih področjih, ki povezujejo znanstvene in umetniške discipline in jih na
predlog senatov članic sprejme Senat UM, se lahko kandidati volijo tudi s kombinacijo
znanstvenih in umetniških kriterijev.

8. člen (pogoji za izvolitev)
Kandidat mora izpolnjevati temeljne in posebne pogoje za izvolitev v naziv, ki jih mora v
vlogi za obravnavo na pristojnih organih univerze izkazati in utemeljiti. Posebni pogoji so
navedeni pri pogojih za izvolitev v posamezni naziv.
Pri izvolitvi kandidata v naziv, pristojni organ univerze upošteva tudi:
-

osebno, moralno in etično primernost kandidata, da je lahko član akademske skupnosti
Univerze v Mariboru;
nekaznovanost za tista kazniva dejanja, ki lahko vplivajo na ugled Univerze v
Mariboru;
prispevek kandidata k ugledu Univerze v Mariboru.

V primeru, da kandidat ni izvoljen, mora biti odločitev obrazložena.
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TEMELJNI POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV:

9. člen (temeljni pogoji za izvolitev)
Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za
izvolitev v naziv.
Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so:
- ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov ali podeljeno
priznanje pomembnih umetniški del,
- usposobljenost za znanstveno, strokovno ali umetniško delo na habilitacijskem
področju,
- pedagoška usposobljenost,
- aktivno znanje najmanj enega razširjenega tujega jezika,
- pozitivna ocena večine strokovnih poročevalcev o usposobljenosti kandidata.

10. člen (izkazovanje usposobljenosti za znanstveno,
strokovno ali umetniško delo na habilitacijskem področju)
Kandidat izkazuje usposobljenost za znanstveno in strokovno delo na habilitacijskem področju
z:
- dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del, ali
- dokumentiranimi raziskovalnimi ali strokovnimi dosežki, ali
- dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, ali
- podeljenimi patenti s predhodnim preizkusom, ali
- drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za
dokaz izvirnosti in kakovosti in se kot takšni podrobneje opredelijo v zahtevnejših
pogojih.
Kandidat dokazuje usposobljenost za umetniško delo na habilitacijskem področju z:
- dokumentiranimi javnimi ali javnosti dostopnimi izvedbami avtorskih del, ali
- dokumentiranimi javnimi ali javnosti dostopnimi predstavitvami ali objavami
umetniških del, ali
- dokumentiranim sodelovanjem pri umetniških ali avtorskih projektih, ali
- dokumentiranimi umetniškimi ali avtorskimi raziskovalnimi projekti, ali
- drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na posameznem umetniškem področju štejejo
za dokaz izvirnosti in kakovosti in se kot takšni podrobneje opredelijo v zahtevnejših
pogojih.

11. člen (dokumentirana objava del)
Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga znanstvena ali
umetniška skupnost na:
-

področjih izvolitve, kjer so nastopi v mednarodnem prostoru mogoči oziroma so
primerni kot primarno merilo kakovosti, priznava kot mednarodno pomemben način na
habilitacijskem področju, za katerega kandidat predlaga izvolitev v naziv;

-

področjih izvolitve, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso mogoči oziroma niso
primerni kot edino merilo kakovosti, priznava kot nacionalno, narodnostno oziroma
stran 4

državno samobitno pomemben način na habilitacijskem področju, za katerega
kandidat predlaga izvolitev v naziv. Ta področja potrdi Senat UM na podlagi predloga
senata članice.

12. člen (mednarodna odmevnost znanstvenih in strokovnih
del)
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega znanstvenega in strokovnega dela zlasti
z/s:
- dokazljivimi citati v znanstveni literaturi, ali
- vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih, ali
- članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij ali v znanstvenih odborih
mednarodnih znanstvenih konferenc, ali
- članstvom v tujih akademijah, ali
- recenzijami znanstvenih del v mednarodnih znanstvenih revijah, ali
- nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ali
- pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih
programov na tujih univerzah.
Seznam kazalcev mednarodne odmevnosti oziroma drugih primernih meril znanstvenih in
strokovnih del in njihove najmanjše količinske vrednosti za posamezna področja določi senat
članice v zahtevnejših pogojih za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem področju,
ki jih sprejme Senat UM na predlog senata članice.

13. člen (mednarodna odmevnost umetniških del)
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega umetniškega ali oblikovalskega dela zlasti
z/s:
- pridobitvijo mednarodnih nagrade ali priznanj za umetniško ali oblikovalsko delo, ali
- vključitvijo v mednarodne zbirke umetniških ali oblikovalskih del, ali
- članstvom v mednarodnih žirijah s področja umetnosti ali oblikovanja, ali
- s predstavitvijo svojih umetniških ali oblikovalskih del na mednarodnih prireditvah, ali
- vabili na gostovanja v tujini, ali
- sodelovanje z uveljavljenimi tujimi umetniškimi ali oblikovalskimi institucijami ali
- kritikami ali ocenami mednarodnega umetniškega ali oblikovalskega delovanja.
Seznam kazalcev mednarodne odmevnosti oziroma drugih primernih meril umetniških ali
oblikovalskih del in njihove najmanjše količinske vrednosti za posamezna področja določi
senat članice v zahtevnejših pogojih za izvolitev v naziv na posameznem habilitacijskem
področju, ki jih sprejme Senat UM na predlog senata članice.

14. člen (Avtorstvo)
Prvo in vodilno avtorstvo znanstvenega ali umetniškega dela je praviloma razvidno iz vrstnega
reda navajanja avtorjev in sicer se prvo navedenemu avtorju prizna prvo avtorstvo, zadnje
navedenemu avtorju, oziroma avtorju, ki je v publikaciji zaveden kot korespondenčni avtor,
pa vodilno avtorstvo.
Prvo ali vodilno avtorstvo se lahko prizna tudi avtorju, ki mu vsi ostali soavtorji z izjavo
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priznajo prvo ali vodilno avtorstvo.
Na področjih ali pri publikacijah, pri katerih se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne da
opredeliti po prvem ali drugem odstavku tega člena (npr. publikacije, kjer je zahtevano, da
so avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu, znanstvene monografije), se prvo oziroma
vodilno avtorstvo deli. Če sta avtorja dela dva, se avtorstvo dela enakovredno prizna obema v
celoti. Če je avtorjev več kot dva, se prvo in vodilno avtorstvo dela prizna avtorjem v skladu z
deleži, kot je navedeno v samem delu. Če v delu delež avtorjev ni naveden, se avtorstvo dela
vsem soavtorjem prizna v enakem deležu od celote, razen če avtorji predložijo izjavo, da so
deleži drugačni.

15. člen (izkazovanje pedagoške usposobljenosti)
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s
preizkusnim predavanjem.
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca v višji naziv ali ponovni
izvolitvi se pedagoška usposobljenost presoja na podlagi portfolia pedagoške usposobljenosti
in mnenja študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete.
Pedagoške usposobljenosti in posebnih pogojev na pedagoškem področju niso dolžni izkazovati
kandidati za izvolitev v naziv strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca,
strokovnega sodelavca in bibliotekarja. Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazovati tudi
asistenti ob prvi izvolitvi v naziv oziroma kandidati, ki v celotnem preteklem izvolitvenem
obdobju niso sodelovali v pedagoškem procesu.

16. člen (izkazovanje aktivnega znanja razširjenega tujega
jezika)
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje:
- s potrdilom o znanju tujega jezika pooblaščene institucije, pristojne za izdajanje
tovrstnih potrdil,
- z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju tujega jezika,
- z diplomo I., II. ali III. stopnje tuje univerze na študijskem programu, ki je potekal v
enem od razširjenih tujih jezikov in je tudi zaključno delo napisano v tem jeziku,
- s potrdilom o imenovanju za sodnega tolmača.
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv na
Univerzi v Mariboru.
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POSEBNI POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV:

17. člen (redni profesor - znanstveni kriteriji)
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za
izvolitev, ima doktorat znanosti in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na področju, za
katerega predlaga izvolitev v naziv, ter prispevati nova znanja ali stvaritve;
2. poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma
bogati slovensko mednarodno znanje in kulturo;
3. izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;
4. je objavil znanstvena dela, ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in
nacionalnem okviru;
5. je vodil raziskovalne projekte;
6. je pripravil in objavil študijska gradiva za predmete iz področja, za katerega predlaga
izvolitev v naziv;
7. je uspešno opravil javno predavanje;
in količinske pogoje:
1. je objavil najmanj 14 znanstvenih člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od tega:
a. je najmanj 7 člankov objavljenih v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se
preverjajo ti kriteriji;
b. je najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali
A&HCI; če je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali
A&HCI niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnost, se upoštevajo
revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi
revijami; seznam revij pripravi senat članice in ga potrdi senat UM;
c. lahko od preostalih 8 člankov posamezne članke nadomesti z znanstveno
monografijo ali delom znanstvene monografije ali podeljenim patentom s
predhodnim preizkusom; pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2
članka, vsak del znanstvene monografije pa 1 članek; enega od člankov, ki jih
kandidat lahko nadomešča, lahko nadomesti s podeljenim patentom s predhodnim
preizkusom;
2. je pri ocenjevanju znanstvene, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 80
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 20 točk iz
pedagoške dejavnosti in najmanj 15 točk iz strokovne dejavnosti (oz. v zadnjih petih
letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji 30 točk kumulativno, od tega
najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in
najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti);
3. je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali
raziskovalni ustanovi v skupnem obsegu najmanj 3 mesece, od tega neprekinjeno po
vsaj 30 dni;
4. je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh.

18. člen (redni profesor na umetniškem področju)
V naziv rednega profesorja na umetniškem področju je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje
temeljne pogoje za izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge stopnje in priznana umetniška
dela ali doktorat znanosti, in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je sposoben samostojno umetniško in raziskovalno-razvojno delovati na področju, za
katerega predlaga izvolitev v naziv, ter prispevati nova znanja ali stvaritve;
2. poglablja in dopolnjuje umetniške dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati
slovensko mednarodno znanje in kulturo;
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3. izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela in je s svojim umetniškim delom
uveljavljen v mednarodnem prostoru;
4. je objavil umetniška dela, ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in
nacionalnem okviru;
5. je vodil raziskovalne ali umetniške projekte;
6. je pripravil in objavil študijska gradiva za predmete iz področja, za katerega predlaga
izvolitev v naziv;
7. je uspešno opravil javno predavanje ali uspešno predstavil svoje umetniško delo;
in količinske pogoje:
1. izkazuje najmanj 14 mednarodno odmevnih del oziroma 14 vrhunskih umetniških ali
oblikovalskih dosežkov z javno predstavitvijo, od tega je najmanj 7 del objavljenih
oziroma predstavljenih v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti
kriteriji;
2. izjemno umetniško delo z izrazito mednarodno odmevnostjo lahko po presoji
poročevalcev o umetniški usposobljenosti nadomesti 3 dela iz prve alineje tega
odstavka;
3. je pri ocenjevanju umetniške, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 80
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 20 točk
iz pedagoške dejavnosti in najmanj 15 točk iz strokovne dejavnosti (oz. v zadnjih petih
letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji 30 točk kumulativno, od tega
najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in
najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti);
4. je raziskovalno, umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni
oziroma umetniški ustanovi v skupnem obsegu najmanj 3 mesece, od tega
neprekinjeno po vsaj 30 dni;
5. je bil mentor pri vsaj enem posebnem umetniško-oblikovalskem dosežku.

19. člen (izredni profesor - znanstveni kriteriji)
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za
izvolitev, ima doktorat znanosti in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na področju, za
katerega predlaga izvolitev v naziv, ter prispevati nova znanja ali stvaritve;
2. je uspešno deloval v strokovnem okolju;
3. izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;
4. je vodil raziskovalni projekt;
5. je pripravil in objavil študijska gradiva za predmete iz področja, za katerega predlaga
izvolitev v naziv;
in količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 7 znanstvenih člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od tega:
a. so najmanj 4 članki objavljeni v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se
preverjajo ti kriteriji;
b. so najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI;
če je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI
niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnost, se upoštevajo revije, ki so
po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami; seznam
revij predlaga senat članice in ga potrdi Senat UM;
c. lahko preostale 4 članke nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije ali podeljenim patentom s predhodnim preizkusom; pri tem vsaka
znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene monografije pa 1
članek; enega od člankov, ki jih kandidat lahko nadomešča, lahko nadomesti s
podeljenim patentom s predhodnim preizkusom;
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2. je pri ocenjevanju znanstvene, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 50
točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 12,5 točk
iz pedagoške dejavnosti in najmanj 12,5 točk iz strokovne dejavnosti (oz. v zadnjih
petih letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji 30 točk kumulativno, od
tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti);
3. je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali
raziskovalni ustanovi v skupnem obsegu najmanj 3 mesece, od tega neprekinjeno po
vsaj 30 dni;
4. je bil somentor pri najmanj eni zaključeni doktorski disertaciji ali je sicer ustrezno
prispeval k vzgoji strokovnjakov na habilitacijskem področju. Za tak prispevek se
šteje:
a. uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado, ali
b. glavno mentorstvo pri dveh zaključenih diplomskih delih 2. stopnje.

20. člen (izredni profesor na umetniškem področju)
V naziv izrednega profesorja na umetniškem področju je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje
temeljne pogoje za izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge stopnje in priznana umetniška
dela ali doktorat znanosti, in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je sposoben samostojno umetniško in raziskovalno-razvojno delovati na področju, za
katerega predlaga izvolitev v naziv, ter prispevati nova znanja ali stvaritve;
2. je uspešno deloval v strokovno-umetniškem okolju;
3. je s svojim umetniškim delom uveljavljen v mednarodnem prostoru;
4. je vodil raziskovalne ali umetniške projekte;
5. je pripravil in objavil študijska gradiva za predmete iz področja, za katerega predlaga
izvolitev v naziv.
in količinske pogoje:
1. izkazuje najmanj 7 mednarodno odmevnih del oziroma 7 vrhunskih umetniških ali
oblikovalskih dosežkov z javno predstavitvijo, od tega so najmanj 4 dela objavljena
oziroma predstavljena v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti
kriteriji;
2. izjemno umetniško delo z izrazito mednarodno odmevnostjo lahko po presoji
poročevalcev o umetniški usposobljenosti nadomesti 3 dela iz prve alineje tega
odstavka;
3. je pri ocenjevanju umetniške, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 50
točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 12,5 točk
iz pedagoške dejavnosti in najmanj 12,5 točk iz strokovne dejavnosti (oz. v zadnjih
petih letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji 30 točk kumulativno, od
tega najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti);
4. je raziskovalno, umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni
oziroma umetniški ustanovi v skupnem obsegu najmanj 3 mesece, od tega
neprekinjeno po vsaj 30 dni;
5. je bil mentor študentom pri vsaj enem doktoratu ali posebnem umetniškem dosežku na
tekmovanjih in v okviru poklicnih umetniških ansamblov ali skupin ali je sicer ustrezno
prispeval k vzgoji strokovnjakov na habilitacijskem področju; za tak prispevek se
šteje:
a. uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado, ali
b. glavno mentorstvo pri dveh zaključenih diplomskih delih 2. stopnje.
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21. člen (docent - znanstveni kriteriji)
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima
doktorat znanosti in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov
na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv;
2. aktivno deluje v mednarodnem prostoru;
in količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 4 znanstvene članke, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od teh:
a. je najmanj 1 članek objavljen v reviji, indeksirani v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI; če
je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI niso
edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami; seznam revij
predlaga senat članice in ga potrdi Senat UM;
b. lahko preostale 3 članke nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije ali podeljenim patentom s predhodnim preizkusom; pri tem vsaka
znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene monografije pa 1
članek; enega od člankov, ki jih kandidat lahko nadomešča, lahko nadomesti s
podeljenim patentom s predhodnim preizkusom;
2. je pri ocenjevanju znanstvene in strokovne dejavnosti dosegel najmanj 20 točk
kumulativno, od tega najmanj 10 točk iz znanstvene dejavnosti in najmanj 5 točk iz
strokovne dejavnosti.

22. člen (docent na umetniškem področju)
V naziv docenta za umetniško področje je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne
pogoje za izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge stopnje in priznana umetniška dela ali
doktorat znanosti, in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. je uspešen pri reševanju umetniških, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov
na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv;
2. s svojimi umetniškimi deli in stvaritvami aktivno deluje v mednarodnem prostoru;
in količinske pogoje:
1. izkazuje najmanj 4 mednarodno odmevna dela oziroma vrhunske umetniške ali
oblikovalske dosežke;
2. izjemno umetniško delo z izrazito mednarodno odmevnostjo lahko po presoji
poročevalcev o umetniški usposobljenosti nadomesti 3 dela iz prve alineje tega
odstavka;
3. je pri ocenjevanju umetniške in strokovne dejavnosti dosegel najmanj 20 točk
kumulativno, od tega najmanj 10 točk iz umetniške dejavnosti in najmanj 5 točk iz
strokovne dejavnosti.

23. člen (višji predavatelj)
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za
izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje
posebne pogoje:
1. izkazuje najmanj 5 let strokovnega dela izven univerze; ustreznost strokovnega dela
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presojajo strokovni poročevalci;
2. ima izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost
na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv; ustreznost bibliografije presojajo
strokovni poročevalci;
in količinske pogoje:
1. je objavil najmanj 3 dela s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, kot:
a. strokovne ali znanstvene članke, ali
b. strokovne ali znanstvene monografije, ali
c. dele strokovne ali znanstvene monografije,
2. je pri ocenjevanju strokovne, znanstvene in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 16
točk kumulativno.

24. člen (predavatelj)
V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev,
ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne
pogoje:
1. izkazuje najmanj 5 let strokovnega dela izven univerze; ustreznost strokovnega dela
presojajo strokovni poročevalci;
2. se je strokovno uveljavil na področju, za katerega predlaga izvolitev v naziv;
ustreznost uveljavitve presojajo strokovni poročevalci;
in količinski pogoj, da je objavil vsaj 1 delo s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv,
kot:
a. strokovni ali znanstveni članek, ali
b. strokovno ali znanstveno monografijo, ali
c. del strokovne ali znanstvene monografije.

25. člen (lektor)
V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima
izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. izkazuje vsaj 3 leta ustrezne pedagoške prakse;
2. če se voli za področje živih jezikov, izkazuje vsaj 3 mesece neprekinjenega
strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v ustreznem jezikovnem okolju;
3. izkazuje dela in stvaritve, ki jih stroka priznava kot ustrezni način predstavitve s
področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv; ustreznost bibliografije presojajo
strokovni poročevalci;
in količinski pogoj, da je objavil vsaj 1 delo s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv,
kot:
a. strokovni ali znanstveni članek, ali
b. strokovno ali znanstveno monografijo, ali
c. del strokovne ali znanstvene monografije.

26. člen (asistent)
V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima
izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
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1. je dokončal študij druge ali ekvivalentne stopnje s povprečno oceno najmanj prav
dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih
izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti;
2. je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno
prav dobro (8).

27. člen (strokovni svetnik)
V naziv strokovnega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za
izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še posebni
pogoj, da izkazuje vsaj 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega predlaga
izvolitev v naziv. Ustreznost strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.

28. člen (višji strokovni sodelavec)
V naziv višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne
pogoje za izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še
posebni pogoj, da izkazuje vsaj 10 let ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega
predlaga izvolitev v naziv. Ustreznost strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.

29. člen (strokovni sodelavec)
V naziv strokovnega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za
izvolitev, ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še posebni
pogoj, da izkazuje vsaj 2 leti ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega predlaga
izvolitev v naziv. Ustreznost strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.

30. člen (učitelj veščin)
V naziv učitelja veščin je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev,
ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še posebni pogoj, da
izkazuje vsaj 5 let ustrezne strokovne prakse na področju, za katerega predlaga izvolitev v
naziv. Ustreznost strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.

31. člen (bibliotekar)
V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev,
ima izobrazbo najmanj druge ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne
pogoje:
1. ima bibliotekarski izpit;
2. izkazuje vsaj 3 leta ustrezne strokovne prakse in izkazano sposobnost za samostojno
strokovno delo; ustreznost strokovne prakse presojajo strokovni poročevalci.

stran 12

PONOVNA IZVOLITEV V ISTI NAZIV:

32. člen (ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in
asistenta)
Kandidati se lahko v isti naziv ponovno volijo za isto habilitacijsko področje, če izpolnjujejo
pogoje za ponovno izvolitev.
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev v isti naziv, lahko največ enkrat zaprosi
za ponovno izvolitev v nižji naziv.
Kandidat, ki je že bil izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, višjega predavatelja ali
predavatelja, se ne more izvoliti v naziv asistenta.

33. člen (ponovna izvolitev v naziv izrednega profesorja –
znanstveni kriteriji)
Za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja mora kandidat v zadnjih petih letih od
oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 4 znanstvene članke, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od tega:
a. sta najmanj 2 članka objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali
A&HCI; če je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali
A&HCI niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnost, se upoštevajo
revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi
revijami; seznam revij predlaga senat članice in ga potrdi Senat UM;
b. lahko preostala 2 članka nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije ali podeljenim patentom s predhodnim preizkusom. Pri tem vsaka
znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene monografije pa 1
članek. Enega od člankov, ki jih kandidat lahko nadomešča, lahko nadomesti s
podeljenim patentom s predhodnim preizkusom;
2. je pri ocenjevanju znanstvene, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 30
točk, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti.

34. člen (ponovna izvolitev v naziv izrednega profesorja –
umetniški kriteriji)
Za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja mora kandidat v zadnjih petih letih od
oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 4 vrhunske umetniške ali oblikovalske dosežke z javno predstavitvijo;
2. je pri ocenjevanju znanstvene, strokovne in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 30
točk, od tega najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 7,5 točk iz pedagoške
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti.
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35. člen (ponovna izvolitev v naziv docent – znanstveni
kriteriji)
Za ponovno izvolitvev v naziv docenta mora kandidat v zadnjih petih letih od oddaje vloge za
katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 2 znanstvena članka, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od teh:
c. je najmanj 1 članek objavljen v reviji, indeksirani v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI.
Če je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI
niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so
po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami; seznam
revij predlaga senat članice in ga potrdi Senat UM;
d. lahko preostali 1 članek nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije ali podeljenim patentom s predhodnim preizkusom;
2. je pri ocenjevanju znanstvene in strokovne dejavnosti dosegel najmanj 15 točk, od
tega najmanj 7,5 točk iz znanstvene dejavnosti, najmanj 3,75 točk iz strokovne
dejavnosti in najmanj 3,75 točk iz pedagoške dejavnosti.

36. člen (ponovna izvolitev v naziv docent – umetniški
kriteriji)
Za ponovno izvolitvev v naziv docenta mora kandidat v zadnjih petih letih od oddaje vloge za
katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je objavil vsaj 2 vrhunska umetniška ali oblikovalska dosežka z javno predstavitvijo;
2. je pri ocenjevanju znanstvene in strokovne dejavnosti dosegel najmanj 15 točk, od
tega najmanj 7,5 točk iz umetniške dejavnosti, najmanj 3,75 točk iz strokovne
dejavnosti in najmanj 3,75 točk iz pedagoške dejavnosti.

37. člen (ponovna izvolitev v naziv višjega predavatelja)
Za ponovno izvolitvev v naziv višjega predavatelja mora kandidat v zadnjih petih letih od
oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, objavil najmanj 1 znanstveni
članek kot prvi ali vodilni avtor in dodatno najmanj 1 delo kot:
a. strokovni ali znanstveni članek, ali
b. strokovno ali znanstveno monografijo, ali
c. del strokovne ali znanstvene monografije;
2. je pri ocenjevanju strokovne, znanstvene in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 10
točk.

38. člen (ponovna izvolitev v naziv predavatelja)
Za ponovno izvolitev v naziv predavatelja mora kandidat v zadnjih petih letih od oddaje vloge
za katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, objavil najmanj 2 deli kot:
a. strokovni ali znanstveni članek, ali
b. strokovno ali znanstveno monografijo, ali
c. del strokovne ali znanstvene monografije;
2. je pri ocenjevanju strokovne, znanstvene in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 8
točk.
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39. člen (ponovna izvolitev v naziv lektorja)
Za ponovno izvolitev v naziv lektorja mora kandidat v zadnjih petih letih od oddaje vloge za
katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjevati naslednje količinske pogoje:
1. je s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, objavil najmanj 2 deli kot:
a. strokovni ali znanstveni članek, ali
b. strokovno ali znanstveno monografijo, ali
c. del strokovne ali znanstvene monografije;
2. je pri ocenjevanju strokovne, znanstvene in pedagoške dejavnosti dosegel najmanj 10
točk.

40. člen (ponovna izvolitev v naziv asistenta)
Asistent je lahko v isti naziv izvoljen, če je dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem oziroma umetniškem delu, ima dokazila o pedagoški usposobljenosti ter v
zadnjih treh letih od oddaje vloge za katero se preverjajo ti kriteriji izpolnjuje naslednje
kvantitativne pogoje:
–

–

–

za drugo izvolitev, če je:
o na področju znanstvenih disciplin objavil najmanj 1 strokovni ali znanstveni
članek,
o na področju umetniških disciplin javno predstavil najmanj 1 umetniško ali
oblikovalsko delo.
za tretjo izvolitev, če je:
o na področju znanstvenih disciplin objavil najmanj 2 strokovna ali znanstvena
članka, od tega najmanj 1 znanstveni članek ter je vpisan na doktorski študij
ali ima doktorat znanosti,
o na področju umetniških disciplin javno predstavil najmanj 2 umetniški ali
oblikovalski deli.
za četrto in vsako nadaljnjo izvolitev, če ima:
o na področju znanstvenih disciplin doktorat znanosti in je objavil najmanj 3
strokovne ali znanstvene članke, od tega najmanj 1 znanstveni članek,
o na področju umetniških disciplin priznana pomembna umetniška dela in je
javno predstavil najmanj 2 umetniški ali oblikovalski deli.

Pri zgoraj navedenih pogojih je možno strokovni članek nadomestiti s strokovno ali
znanstveno monografijo ali delom strokovne ali znanstvene monografije. Znanstveni članek je
mogoče nadomestiti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije.
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VREDNOTENJE DEJAVNOSTI KANDIDATOV:

41. člen
Točkovno vrednotenje dejavnosti kandidatov je za posamezno znanstveno vedo, v okviru
katere kandidati predlagajo izvolitev v naziv, opredeljeno v prilogi 1 teh meril, ki jo potrdi
Senat UM.
POSEBNE DOLOČBE:

42. člen (predčasna izvolitev)
Visokošolski učitelj se lahko izjemoma, če ni bil vsaj eno izvolitveno obdobje v dosedanjem
nižjem nazivu, na predlog najmanj treh rednih profesorjev ali senata članice predčasno izvoli
v višji naziv pred potekom veljavnega naziva.
Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat izkazovati izjemne dosežke na področju
izvolitve, kot je prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, prispevek izjemno
pomembnega dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen prispevek k
razvoju pomembnega novega področja raziskav ali umetniške dejavnosti.
Visokošolski učitelj, ki je bil v določen naziv izvoljen vsaj eno celotno izvolitveno obdobje,
lahko kadarkoli poda vlogo za izvolitev v višji naziv, tudi če mu izvolitev v ponovni naziv še ni
potekla.

43. člen (ugotavljanje enakovrednosti pridobljenih nazivov)
Za visokošolske učitelje, ki so naziv pridobili na drugem visokošolskem zavodu, se izvede
postopek ugotavljanja ustreznosti naziva na podlagi teh Meril. Priznavanje enakovrednega
naziva velja za enako dobo, kot velja pridobljena izvolitev v naziv na drugem visokošolskem
zavodu oziroma največ za dobo izvolitve v naziv, kot jo določajo ta Merila. Univerza v
Mariboru lahko v sporazumih z drugimi visokošolskimi zavodi uredi priznavanje nazivov
drugače.

44. člen (zahtevnejši posebni pogoji za izvolitve)
Senati članic univerze lahko predlagajo zahtevnejše pogoje za izvolitev v naziv na
posameznem habilitacijskem področju, ki jih sprejme Senat UM. Senat UM lahko sprejme tudi
skupne zahtevnejše kriterije po posameznih znanstvenih vedah, ki jih usklajeno predlagajo
senati članic, ki razvijajo posamezne vede.
Z istim aktom lahko članice opredelijo oziroma določijo vrsto dokazil, ki jih mora kandidat
predložiti kot dokazilo za izpolnjevanje posameznih pogojev za izvolitev v naziv.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:

45. člen (dokončanje začetih postopkov)
Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo teh Meril, se končajo po pogojih in merilih
UM, ki so veljali ob pričetku postopkov.

46. člen (prehodno obdobje)
Kandidati, ki so bili izvoljeni v nazive po prejšnjih merilih za volitve v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in po teh Merilih ne izpolnjujejo
pogojev za izvolitev v naziv, lahko ob izteku izvolitvenega obdobja še enkrat zaprosijo za
izvolitev v naziv po istih merilih in zahtevnejših pogojih, ki so veljala do uveljavitve teh
meril.
Članice UM lahko v svojih zahtevnejših pogojih za izvolitve natančneje opredelijo prehodno
obdobje za izvolitve v višji naziv.
Pravica do uveljavljanja prehodnega obdobja preneha 5 let po dnevu pričetka veljavnosti teh
meril.

47. člen (rok za pripravo zahtevnejših posebnih pogojev
članic za izvolitve)
Senati članic UM lahko do pričetka veljavnosti teh Meril predlagajo Senatu UM v potrditev
prilagoditev zahtevnejših pogojev za izvolitve v nazive, ki so veljali pred sprejemom teh
Meril. V nasprotnem primeru z dnem pričetka veljavnosti teh Meril zahtevnejši pogoji članic
za izvolitve v nazive prenehajo veljati.

48. člen (veljavnost Meril)
Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev sprejme Senat UM in začnejo veljati 1. oktobra 2012.

Rektor Univerze v Mariboru
Prof. dr. Danijel Rebolj
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