Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-UPB7, Uradni list RS, št. 32/2012, s
sprem. in dopol. do 75/2016) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12,
Uradni list RS, št. 29/2017), je Senat Univerze v Mariboru na svoji 25. seji z dne 26.9.2017 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV
I.

Spremeni se 5. člen meril tako, da se po novem glasi:
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 NAZIVI so:
redni profesor
znanstveni svetnik
izredni profesor
višji znanstveni sodelavec
docent
znanstveni sodelavec
lektor
višji razvijalec
predavatelj, višji predavatelj
asistent
asistent (z doktoratom znanosti)
asistent (z znanstvenim magisterijem)
asistent (z diplomo II. ali ekvivalentne stopnje)

asistent z doktoratom
asistent z magisterijem
znanosti
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.
II.

Spremeni se 14. člen meril tako, da se po novem glasi:
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 pa vodilno avtorstvo.
Prvo ali vodilno avtorstvo se lahko prizna tudi avtorju, ki mu vsi ostali soavtorji z izjavo priznajo prvo
ali vodilno avtorstvo. Izjavo o prvem ali vodilnem avtorstvu morajo vsi avtorji podpisati in deponirati v
službo za habilitacije Univerze v Mariboru v roku največ enega leta po objavi dela.
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.
III.

Spremeni se 15. člen meril tako, da se doda 4. odstavek, ki se glasi:
Portfolio pedagoške usposobljenosti mora vsebovati:
- podatke iz pedagoške najave kandidata/kandidatke (navedba predmetov, ki jih kandidat/kandidatka
izvaja ali je njihov nosilec, število pedagoških ur, struktura pedagoških ur),
- dokazila za navedbe o dosežkih iz vrednotenja kandidatove/kandidatkine pedagoške dejavnosti, ki
niso razvidni oziroma niso vpisani v COBISS,
- informacije in dokazila o pedagoških dosežkih, ki jih kandidat izpostavi po lastni presoji in niso zajeti
v drugih delih oddane habilitacijske dokumentacije.
IV.

Spremeni se 1. b točka 2. odstavka 17. člena tako, da se glasi:
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 odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti
primerljive z naštetimi revijami; seznam revij pripravi senat članice in ga potrdi senat UM;
V.

Drugemu odstavku 17. člena se doda točka 5 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku
VI.

Drugemu odstavku 18. člena se doda točka 6 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku
VII.

Drugemu odstavku 19. člena se doda točka 5 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku
VIII.

Drugemu odstavku 20. člena se doda točka 6 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku

IX.

Drugemu odstavku 21. člena se doda točka 3 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku
X.

Drugemu odstavku 22. člena se doda točka 4 tako, da se glasi:
- v primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero
se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo v slovenskem
jeziku
XI.

Spremeni se prvi odstavek 25. člena meril tako, da se po novem glasi:
V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima izobrazbo
druge bolonjske ali ekvivalentne stopnje in izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1.
izkazuje vsaj 3 leta ustrezne pedagoške prakse ali ustrezne strokovne prakse, če se voli v
naziv lektorja za prevajalstvo in tolmačenje«;
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;
XII.

Spremeni se 26. člen meril tako, da se po novem glasi:
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:
1.
je dokončal 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;
2.
je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav
dobro (8).
XIII.

Določbi 32. člena meril se dodata odstavka 4 in 5, ki se glasita:
V kolikor se kandidat voli v nižji naziv, mora izpolniti pogoje za ponovno izvolitev v ta nižji naziv.
V kolikor je kandidat na Univerzi v Mariboru že bil izvoljen v pedagoški naziv, pri čemer je od poteka
njegove zadnje izvolitve v naziv minilo več kot eno leto, se lahko ponovno voli v isti naziv, pri čemer
mora izpolniti pogoje za ponovno izvolitev v naziv.
XIV.

Spremeni se tretja alineja 2. odstavka 40. člena meril tako, da se po novem glasi:
–
za četrto 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.

XV.

Doda se 42. b člen meril s podnaslovom »preskok naziva« tako, da se glasi:
Kandidat lahko izjemoma, če še ni bil izvoljen v nižji naziv visokošolskega učitelja, na predlog najmanj
treh rednih profesorjev ali senata članice vloži vlogo za preskok naziva in se direktno voli v naziv
višjega predavatelja, izrednega profesorja ali rednega profesorja.
Za preskok naziva 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.
Predlog rednih profesorjev ali senata članice mora vsebovati opis in konkretne navedbe izjemnih
dosežkov kandidata.
XVI.

Določbi 46. člena meril se doda 4. odstavek, ki se glasi:
Spremembe 14. člena meril in dodana 5. točka 17. člena, 6. točka 18. člena, 5. točka 19. člena, 6.
točka 20. člena, 3. točka 21. člena in 4. točka 22. člena meril se pričnejo uporabljati 1 leto po objavi
sprememb meril.
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