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NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV:
REDNI PROFESOR
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Odločba o izvolitvi (če je kandidat predhodno izvolitev pridobil na drugi
slovenski univerzi – ali v primeru priznavanja izvolitve v naziv)
4. Ovrednotena bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
5. Pregled dela in doseženega števila točk - izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv rednega profesorja so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
40
15
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
20
7,5
strokovne dejavnosti
15
7,5
SKUPAJ
80
30
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
6. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
7. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv rednega profesorja so:
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Najmanj 12 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 6 del po zadnji
izvolitvi). Pri 6 delih (od navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi ali
vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
8. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
9. Potrdilo o citiranosti (WoS ali SICRIS):
- Dokazila o citiranosti v znanstvenih delih, ki jim stroka skladno s 24. členom
»Meril« priznava mednarodno pomembnost. Predloži se izpis iz podatkovnih
zbirk SCI, SSCI ali A&HCI oziroma kopije ustreznih strani revije ali znanstvene
monografije, ki dokazujejo citiranost.
10. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
o
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IZREDNI PROFESOR
Prva izvolitev
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Odločba o izvolitvi (če je kandidat predhodno izvolitev pridobil na drugi
slovenski univerzi – ali v primeru priznavanja izvolitve v naziv)
4. Ovrednotena bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
5. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
25
15
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
12,5
7,5
strokovne dejavnosti
12,5
7,5
SKUPAJ
50
30
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
6. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
7. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so:
o Najmanj 6 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
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priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji
izvolitvi). Pri 3 delih (od navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi ali
vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
8. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
9. Potrdilo o citiranosti (WoS ali SICRIS):
- Dokazila o citiranosti v znanstvenih delih, ki jim stroka skladno s 24. členom
»Meril« priznava mednarodno pomembnost. Predloži se izpis iz podatkovnih
zbirk SCI, SSCI ali A&HCI oziroma kopije ustreznih strani revije ali znanstvene
monografije, ki dokazujejo citiranost.
10. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Ponovna izvolitev
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
4. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
25
7,5
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
12,5
3,75
strokovne dejavnosti
12,5
3,75
SKUPAJ
50
15
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
5. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
6. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
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Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so:
o Najmanj 6 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji
izvolitvi). Pri 3 delih (od navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi ali
vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
7. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
8. Potrdilo o citiranosti (WoS ali SICRIS):
- Dokazila o citiranosti v znanstvenih delih, ki jim stroka skladno s 24. členom
»Meril« priznava mednarodno pomembnost. Predloži se izpis iz podatkovnih
zbirk SCI, SSCI ali A&HCI oziroma kopije ustreznih strani revije ali znanstvene
monografije, ki dokazujejo citiranost.
9. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Razširitev izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
4. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
25
15
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
12,5
7,5
strokovne dejavnosti
12,5
7,5
SKUPAJ
50
30
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upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so:
o Najmanj 6 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji
izvolitvi). Pri 3 delih (od navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi ali
vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
Potrdilo o citiranosti (WoS ali SICRIS):
- Dokazila o citiranosti v znanstvenih delih, ki jim stroka skladno s 24. členom
»Meril« priznava mednarodno pomembnost. Predloži se izpis iz podatkovnih
zbirk SCI, SSCI ali A&HCI oziroma kopije ustreznih strani revije ali znanstvene
monografije, ki dokazujejo citiranost.
Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
o

5.
6.

7.
8.

9.

Priznavanje izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Odločba o izvolitvi v naziv
4. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
5. Pregled dela in doseženega števila točk - izpolnjena Tabela 1
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NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
25
15
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
12,5
7,5
strokovne dejavnosti
12,5
7,5
SKUPAJ
50
30
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
6. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
7. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv izrednega profesorja so:
o Najmanj 6 znanstvenih del mora biti objavljenih (umetniška dela pa
predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh Meril
priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za narodno ali
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji
izvolitvi). Pri 3 delih (od navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi ali
vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
8. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
9. Potrdilo o citiranosti (WoS ali SICRIS):
- Dokazila o citiranosti v znanstvenih delih, ki jim stroka skladno s 24. členom
»Meril« priznava mednarodno pomembnost. Predloži se izpis iz podatkovnih
zbirk SCI, SSCI ali A&HCI oziroma kopije ustreznih strani revije ali znanstvene
monografije, ki dokazujejo citiranost.
10. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Odločba o izvolitvi (če je kandidat predhodno izvolitev pridobil na drugi slovenski
univerzi
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DOCENT
Prva izvolitev
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Potrdilo o doktoriranju
4. Potrdilo o znanju tujega jezika (vkolikor je kandidat prvič voljen v pedagoški
naziv na UM)
5. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
6. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so predstavljeni v naslednji
tabeli:
št. točk
Kumulativno
znanstvene/umetniške
10
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
0
strokovne dejavnosti
5
SKUPAJ
20
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
7. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
8. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so:
o Najmanj 3 znanstvena dela morajo biti objavljena (umetniška dela
pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh
9

Meril priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za
narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Pri 3 delih (od
navedenih 3 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
9. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
10. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Ponovna izvolitev
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
4. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za ponovno izvolitev v naziv docenta so predstavljeni v
naslednji tabeli:
v zadnjem
št. točk
Kumulativno
izvolitvenem obdobju
znanstvene/umetniške
10
7,5
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
3,75
3,75
strokovne dejavnosti
5
3,75
SKUPAJ
20
15
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
5. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
6. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
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-

Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so:
o Najmanj 3 znanstvena dela morajo biti objavljena (umetniška dela
pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh
Meril priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za
narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Pri 3 delih (od
navedenih 3 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
7. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
8. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Razširitev izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
4. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so predstavljeni v naslednji
tabeli:
št. točk
Kumulativno
znanstvene/umetniške
10
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
0
strokovne dejavnosti
5
SKUPAJ
20
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
5. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
6. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
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-

Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so:
o Najmanj 3 znanstvena dela morajo biti objavljena (umetniška dela
pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh
Meril priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za
narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Pri 3 delih (od
navedenih 3 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
7. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
8. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
Priznavanje izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Potrdilo o izobrazbi
4. Odločba o izvolitvi v naziv
5. Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
6. Pregled dela in doseženega števila točk -izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so predstavljeni v naslednji
tabeli:
št. točk
Kumulativno
znanstvene/umetniške
10
dejavnosti
pedagoške dejavnosti
0
strokovne dejavnosti
5
SKUPAJ
20
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabelah »Pregled
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dela in doseženega števila točk« ter »Pregled najpomembnejših
bibliografskih enot«
7. Morebitna dokazila o sprejetju dela v tisk
8. Pregled najpomembnejših bibliografskih enot - izpolnjena Tabela 2 (FERI
zahteva posebno tabelo 2)
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Ta tabela mora biti izpolnjena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva (JCR)
ter v skladu s 24. in 29. čl. »Meril« (Vpisujete samo dela, ki jim stroka priznava
Mednarodno pomembnost)
- Če je več avtorjev dela, se mora kandidat pri ustreznih enotah opredeliti
kot vodilni oz. prvi avtor. Če iz podatkov ni razvidno prvo ali vodilno
avtorstvo, je potrebno predložiti pisni dogovor vseh soavtorjev.
- Minimalni kriteriji za izvolitev v naziv docenta so:
o Najmanj 3 znanstvena dela morajo biti objavljena (umetniška dela
pa predstavljena) na način, ki mu stroka v skladu s 24. členom teh
Meril priznava mednarodno pomembnost in pomembnost za
narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Pri 3 delih (od
navedenih 3 del) mora kandidat biti prvi ali vodilni avtor.
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
9. Morebitna potrdila o prvem ali vodilnem avtorstvu
10. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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LEKTOR
Prva izvolitev:
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje jezikovne smeri
4. Izpis celotne bibliografije (COBISS):
- zahtevana je objava vsaj enega strokovnega članka
5. potrdilo o vsaj 3 letih ustrezne pedagoške prakse - lahko je zajeto v
življenjepisu
6. potrdilo o vsaj 3 mesecih delovanja v ustreznem jezikovnem okolju (razen v
primeru klasičnih jezikov) - lahko je zajeto v življenjepisu
Ponovna izvolitev:
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. Potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje jezikovne smeri
4. Izpis celotne bibliografije (COBISS):
- zahtevana je objava vsaj 2 (dveh) strokovnih člankov in 1 (enega)
znanstvenega članka v obdobju zadnje izvolitve, najmanj 1 (en) strokovni
članek mora biti objavljen v tujini
5. Potrdilo o organizaciji strokovnega izobraževanja ali izpopolnjevanja:
- zahtevano je, da je kandidat v času od zadnje izvolitve v naziv lektorja
organiziral in izvedel vsaj eno obliko strokovnega izobraževanja ali
izpopolnjevanja
(npr.
delavnica,
seminar
v
okviru
programa
vseživljenjskega izobraževanja ipd.).

14

NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV za izvajanje visokošolskih
strokovnih programov:
VIŠJI PREDAVATELJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
Potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje
Potrdilo o vsaj 10 letih ustrezne strokovne prakse (v primeru prve izvolitve v
naziv) - lahko je zajeto v življenjepisu
Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS):
NAVODILA (dostopno tudi v Navodilih za izvajanje Meril):
- Bibliografija mora biti urejena v skladu z veljavnimi bibliografskimi načeli v
vzajemni bazi podatkov sistema COBISS z vključenim faktorjem vpliva
(JCR). Za pravilno urejenost bibliografije so odgovorni kandidati sami.
- K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: število
točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je
potrebno posebej utemeljiti.
- Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s 25., 26., 27. in 28. členom »Meril«
Pregled dela in doseženega števila točk - izpolnjena Tabela 1
NAVODILA:
- Za izvolitev v naziv višjega predavatelja je potrebo zbrati najmanj 16 točk
kumulativno
o upoštevajte morebitne Zahtevnejše kriterije članice, na kateri se
volite
- Za dela, ki še niso bila natisnjena, se predloži dokazilo o sprejetju dela v tisk,
ki ga izda pooblaščeni urednik oz. druga pooblaščena oseba. Ta dela se
ne vključujejo v bibliografijo, se pa lahko vrednotijo v tabeli »Pregled dela
in doseženega števila točk«
Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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PREDAVATELJ
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
Potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje
5. Potrdilo o vsaj 5 letih ustrezne strokovne prakse (v primeru prve izvolitve v
naziv) - lahko je zajeto v življenjepisu
6. Izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
7. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV:
ASISTENT
Prva izvolitev:
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. potrdilo o opravljenem študijskem programu II. stopnje ustrezne smeri
4. izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
5. Potrdilo o znanju tujega jezika
6. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
Druga izvolitev:
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
4. potrdilo o opravljenih vseh obveznostih razen magistrskega dela po
programu za pridobitev magisterija oz. drugih zaključnih obveznosti na
podiplomskem študiju
5. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
Tretja izvolitev:
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
4. potrdilo o magisteriju ali magisteriju enakovredni specializaciji po programu
za pridobitev izobrazbe oz. potrdilo o vpisu v tretji letnik enovitega
doktorskega študija
5. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
Četrta izvolitev
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
4. potrdilo o doktoratu znanosti
5. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
Razširitev izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. izpis celotne bibliografije (COBISS ) – ni obvezno, je pa priporočljivo
4. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
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Priznavanje izvolitve
1. Prošnja za izvolitev
2. Življenjepis (Eurodoc)
3. izpis celotne bibliografije (COBISS) – ni obvezno, je pa priporočljivo
4. potrdilo o ustrezni izobrazbi
5. odločba o izvolitvi v naziv iz druge organizacije
6. po potrebi dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na
kateri se kandidat voli
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BIBLIOTEKAR
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri
5. Potrdilo o bibliotekarskem izpitu
6. Potrdilo o treh (3) letih ustrezne prakse - lahko je zajeto v življenjepisu
7. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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STROKOVNI SVETNIK
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri
5. Potrdilo o 15 letih strokovnih izkušenj v ustrezni praksi - lahko je zajeto v
življenjepisu
6. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri
5. Potrdilo o 10 letih strokovnih izkušenj v ustrezni praksi - lahko je zajeto v
življenjepisu
6. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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STROKOVNI SODELAVEC
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
potrdilo o izobrazbi in strokovnih izkušnjah v ustrezni praksi:
- najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri in dve (2) leti
strokovnih izkušenj v ustrezni praksi - lahko je zajeto v življenjepisu
- ALI najmanj študijski program prve stopnje ustrezne smeri in pet (5) let
strokovnih izkušenj v ustrezni praksi - lahko je zajeto v življenjepisu
5. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli

22

UČITELJ VEŠČIN (UČITELJ TUJEGA JEZIKA, UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE)
1.
2.
3.
4.

Prošnja za izvolitev
Življenjepis (Eurodoc)
Potrdilo o znanju tujega jezika (v primeru prve izvolitve v naziv)
potrdilo o izobrazbi:
- najmanj študijski program druge stopnje ustrezne smeri
5. Potrdilo o 5 letih strokovnih izkušenj v ustrezni praksi - lahko je zajeto v
življenjepisu
6. Morebitna dodatna potrdila glede na Zahtevnejše kriterije članice, na kateri
se kandidat voli
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