Na podlagi 2. točke 1. odstavka 253. člena in 3. odstavka 139. a člena Statuta Univerze v
Mariboru (Ur. l. RS, št. 90/08) je Senat Univerze v Mariboru na svoji 5. izredni seji dne 18. 03. 2009
sprejel naslednji
PRAVILNIK O MINIMALNIH KRITERIJIH
ZNANSTVENE AKTIVNOSTI PO 139. a ČLENU STATUTA UNIVERZE V MARIBORU
št. A1/2009 – 51 MT

(1) Posamezne članice UM imajo strožja merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, ki
upoštevajo naravo in posebnosti posameznega znanstvenega področja ter tako omogočajo
pravičnejše vrednotenje znanstvenega dela visokošolskih učiteljev različnih disciplin;
(2) izvolitev v naziv visokošolskega učitelja le-temu daje na Aktu o oblikah neposredne
pedagoške obveznosti temelječo pravico, da opravlja tudi mentorstvo kot obliko posredne
pedagoške obveznosti;
(3) znanstvena aktivnost visokošolskih učiteljev, kot so docent, izredni in redni profesor se
ugotavlja že v postopku izvolitve v naziv in da ponovna presoja le-te lahko povzroči
nezdružljivost odločitev;
(4) vpis na bolonjske študijske programe tretje stopnje, ki uvajajo organizirani doktorski študij v
trajanju treh let, je zaradi odprtosti študija omogočen večjemu številu kandidatov, takšen
študij pa od kandidatov zahteva uspešno opravljanje izpitov ter dobro vodenje in usmerjanje
njihovega raziskovalnega dela. Da bi zagotovili zaključek študija v predvidenem roku in hkrati
zagotovili doktorandov znanstveni prispevek k disciplini, je potrebno večje število mentorjev,
zato se pravila o minimalnih kriterijih znanstvene aktivnosti po 139.a členu Statuta Univerze v
Mariboru določijo, kot sledi v nadaljevanju.
I.
Da je mentor, ki je na Univerzi v Mariboru izvoljen v naziv visokošolski učitelj (docent, izredni ali
redni profesor), znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline, se šteje, v
kolikor je to področje hkrati izvolitveno področje, za katerega mu je podeljen naziv.
Znanstvena aktivnost se ne glede na prvi odstavek tega člena preverja za
redne profesorje, pri katerih je od izvolitve v naziv poteklo več kot deset let, in
za vse visokošolske učitelje, ki v naziv niso bili izvoljeni na Univerzi v Mariboru.
II.
Da je redni profesor, pri katerem je od izvolitve v naziv poteklo več kot deset let in visokošolski
učitelj, ki v naziv ni bil izvoljen na Univerzi v Mariboru, znanstveno aktiven na področju z
disertacijo povezane discipline, se šteje, če je v zadnjih 5 letih v znanstveni dejavnosti
dosegel:


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



je iz ožjega področja znanstvene discipline, s katere je disertacija, objavil dela, ki jim
stroka priznava mednarodno pomembnost, in sicer:

-

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 vnesen v mednarodne sekundarne baze, ali

-

knjigo oz. 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.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, učitelj izpolnjuje kriterije znanstvene aktivnosti,
če izpolnjuje strožje kriterije posamezne članice za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, ki
lahko izvaja predavanja na doktorskem študiju.
Da je visokošolski učitelj znanstveno aktiven na področju z disertacijo povezane discipline, se
šteje tudi, če je bil v obdobju zadnjih 5 let mentor mlademu raziskovalcu.
III.
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.
IV.
Mentor, za katerega se ugotavlja znanstvena aktivnost, mora predložiti dokaze o
izpolnjevanju navedenih pogojev.
V.
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,
− kdor z njim (njo) živi ali je živel(a) v izven zakonski skupnosti,
−
kdor je skrbnik (skrbnica), posvojitelj (posvojiteljica) ali rejnik (rejnica) kandidata
(kandidatke).
VI.
Za morebitnega somentorja veljajo enaki pogoji kot za mentorja.

VII.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru.

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman l. r.

