Na podlagi 2. točke 1. odstavka 253. člena in 6. odstavka 143. člena Statuta Univerze v
Mariboru (Ur. l. RS, št. 115/04) je Senat Univerze v Mariboru na svoji 21. redni seji, dne 25.
10. 2005 sprejel naslednji

PRAVILNIK O MINIMALNIH KRITERIJIH
ZNANSTVENE AKTIVNOSTI PO 143. ČLENU STATUTA
št. A20/2005 – 81AH
I.
Visokošolski učitelj je znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline, če je
v zadnjih 5 letih dosegel v znanstveni dejavnosti:
•

najmanj 7,5 točk po Merilih Univerze v Mariboru za izvolitev v naziv visokošolskega
učitelja in

•

najmanj 7,5 točk po Merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM XXIII-1-2005) in

•

je iz ožjega področja znanstvene discipline, iz katere je disertacija, objavil dela, katerim
stroka priznava mednarodno pomembnost:
- 2 članka v recenziranih mednarodnih revijah, ki jih indeksira Journal Citation Reports
(JCR – Institute for Scientific Information, SCI Expanded, SSCI in A&HCI), ali
- 2 članka v revijah z mednarodnim recenzijskim odborom in indeksiranjem v
mednarodnih sekundarnih bazah, potrjenih na senatu Univerze v Mariboru, ali
- 1 članek iz zgornje skupine in 2 referata v zborniku mednarodnega kongresa, simpozija
ali znanstvenega posvetovanja, ki ga organizira mednarodna organizacija, ali ima
mednarodni uredniški odbor; zbornik mora biti objavljen v svetovnem jeziku in vnešen
v mednarodne sekundarne baze, ali
- knjigo ali najmanj dve poglavji v knjigah, izdanih v mednarodno uveljavljeni,
specializirani založbi, ali
- najmanj 2 mednarodna patenta ZDA, Evropske zveze ali Japonske in

•

je bil citiran (avtocitati ne štejejo), kar dokazuje primarna baza (JCR – SCI, SSCI,
A&HCI) ali druga mednarodna baza, ki jo za posamezno vedo potrdi Senat UM na
predlog senata članice na podlagi Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev; če
take baze ni, je potrebno predložiti dokazila o citatih v mednarodni znanstveni literaturi.

II.
Če mentor uveljavlja svojo aktivnost na področju znanstvene vede, ki se sklicuje na narodno
ali državno samobitnost, se uporabljajo kriteriji, ki jih za take vede vnaprej potrdi Senat
Univerze v Mariboru.

III.
Mentor mora predložiti dokaze o izpolnjevanju navedenih pogojev. Znanstveno aktivnost
mentorja in somentorja preverja posamezna članica univerze. Ko si članice pridobi mnenje
Senata Univerze v Mariboru, njen senat potrdi mentorja.
IV.
Mentor pri doktorski disertaciji ne more biti:
- kdor je s kandidatom (kandidatko) v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali
- v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,
- kdor je s kandidatom (kandidatko) v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza prenehala,
- kdo z njim (njo) živi ali je živel(a) v izven zakonski skupnosti,
- kdor je skrbnik (skrbnica), posvojitelj (posvojiteljica) ali rejnik (rejnica) kandidata
(kandidatke).
V.
Za morebitnega somentorja veljajo enaki pogoji kot za mentorja.
VI.
Ti minimalni kriteriji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
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