Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 100/2004 –
UPB2) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 115/2004) je
Senat Univerze v Mariboru na 30. seji dne 26. 9. 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev

1. člen
(sprememba 2. člena)
(1) 5. odstavek 2. člena se spremeni tako, da glasi:
»NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO:
·
asistent,
·
bibliotekar
·
strokovni svetnik,
·
višji strokovni sodelavec,
·
strokovni sodelavec,
·
učitelj veščin (učitelj tujega jezika, učitelj športne vzgoje).«
2. člen
(sprememba 4. člena)
(1) Črtata se 10. in 12. točka 4. člena
(2) Spremeni se 2. točka 4. člena, tako da glasi:
»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) Spremeni se 3. točka 4. člena, tako da glasi:
»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) Spremeni se 4. točka 4. člena, tako da glasi:
»višjega predavatelja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge
stopnje in ima 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;«
(5) Spremeni se 5. točka 4. člena, tako da glasi:
»predavatelja se lahko voli, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje in
ima 5 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi;«
(6) Spremeni se 6. točka 4. člena, tako da glasi:
»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
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umetniško delo. Kriterij uspešnosti pri študiju lahko članica podrobneje opredeli v
zahtevnejših kriterijih članice, ki so opredeljeni v 29. členu.«
(7) Spremenijo se 7, 8, 9. in 13. točka 4. člena tako, da se besede »ima univerzitetno
izobrazbo« spremenijo v »je končal najmanj študijski program druge stopnje« in
besede »ima visokošolsko izobrazbo« spremenijo v »je končal najmanj študijski
program prve stopnje«
(8) Spremeni se 11. točka 4. člena, tako da glasi:
»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 učitelje
veščin spadajo tudi učitelji jezika na nejezikovnih smereh študija in učitelji športne
vzgoje;«
(9) 11. točka 4. člena postane 10. točka, 13. točka pa 11. točka.
3. člen
(sprememba 8. člena)
(1) Spremeni se 5. odstavek 8. člena, tako da glasi:
»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.«
4. člen
(sprememba 10. člena)
(1) Spremeni se 3. odstavek 10. člena, tako da glasi:
»V naziv lektor, 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.«
5. člen
(sprememba 12. člena)
(1) Spremeni se 3. točka 12. člena, tako da glasi:
»ima pozitivno oceno vsaj treh članov strokovne komisije.«
6. člen
(sprememba 13. člena)
(1) Spremeni se 3. točka 13. člena, tako da glasi:
»ima pozitivno oceno vsaj treh članov strokovne komisije.«
7. člen
(sprememba 18. člena)
(1) Spremeni se 18. člen, tako da se k 2. odstavku doda nova točka 2., ki glasi:
»ima pozitivno mnenje študentov (v kolikor je v preteklosti sodeloval pri pedagoškem
procesu in je pri njem bila izvedena študentska anketa).«

8. člen
(sprememba in dopolnitev 29. člena)
(1) Spremeni se 29. člen, tako da glasi:
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»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.
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.
9. člen
(sprememba 30. člena)
(1) Spremeni se 3. odstavek 30. člena, tako da glasi:
»Predlog oz. prošnja za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred
potekom prve izvolitvene dobe v naziv.«
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10. člen
(sprememba 32. člena)
(1) Spremeni se 32. člen, tako da se doda novi 5. odstavek, ki glasi:
»Komisija ima lahko največ 5 članov.«
11. člen
(prenehanje veljavnosti drugih aktov)
(1) 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).
(2) 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).
12. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
(1) Te Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive se objavijo v Obvestilih
Univerze v Mariboru in stopijo v veljavo naslednji dan po objavi.
Rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman
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