Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/2006 –
UPB3) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 65/2007 – Statut
UM – UPB4) je Senat Univerze v Mariboru na 5. seji dne 16.10.2007 sprejel

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

1. člen
Spremenita se 2. in 3. odstavek 10. člena tako, da glasita:
»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.
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«.
2. člen
Spremeni se 1. točka 14. člena tako, da glasi:
»ima končan študijski program druge stopnje ustrezne smeri in 5 let strokovnih izkušenj
v ustrezni praksi;«.

3. člen
Spremeni se 1. točka 15. člena tako, da glasi:
»ima 10 let strokovnih izkušenj v ustrezni praksi in je končal najmanj študijski program
druge stopnje;«.
4. člen

Spremeni se 16. člen, tako da glasi:
»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.«
5. člen
35. člen se spremeni tako, da se v 3. odst. spremeni tako, da se glasi:
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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.
6. člen
35. člen se spremeni tako, da se doda 4. odst., ki se glasi:
»Odločitev senata članice oziroma senata univerze glede izvolitve v naziv je volilna
odločitev in ne odločitev po prostem preudarku.«

7. člen

37. člen se spremeni tako, da se doda novi 5. odst., ki glasi:
»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
Učitelj veščin > razvijalec
Bibliotekar > razvijalec
Izvolitvena doba pedagoških delavcev v raziskovalni naziv je enaka izvolitveni dobi
v pedagoški naziv.
8. člen
40. člen se spremeni tako, da se v 1. odst. doda naslednje besedilo, ki glasi:
»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
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ustanavlja Univerze v Mariboru, ali v postopku akreditacije študijskega programa
Univerze v Mariboru na Svetu RS za visoko šolstvo.
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
9. 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.
10. 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.

rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, l. r.
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