
 

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 

 

 

PRILOGA 1 MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN 

VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV 

UPB 2 

 

TOČKOVNO VREDNOTENJE DEJAVNOSTI KANDIDATOV ZA IZVOLITVE V NAZIVE UM 

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

1. Znanstvena monografija (tipologija COBISS: 2.01) 
 

1.1. izdana pri založbi s sedežem v drugi državi članici OECD z mednarodno 
knjigotrško mrežo; oziroma za nacionalne vede – slovenistiko in 
hungaristiko - izdana pri nacionalni založbi 

do 15 točk 

1.2. izdana pri nacionalni ali drugi založbi 
humanistika in umetnost: 

do 10 točk 
do 12 točk 

2. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
(tipologija COBISS: 1.16) 

 

2.1. izdan pri založbi s sedežem v drugi državi članici OECD z mednarodno 
knjigotrško mrežo; oziroma za nacionalne vede – slovenistiko in 
hungaristiko - izdana pri nacionalni založbi 

humanistika in umetnost: 

do 8 točk 
 
 

do 10 točk 
2.2. izdan pri nacionalni ali drugi založbi do 6 točk 

3. Recenzirani izvirni znanstveni članki (tipologija COBISS: 1.01) 
 

3.1. izvirni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science 
(ISSN 0036-8075) 

do 15 točk 

3.2. izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki 
so uvrščene v prvo četrtino ustrezne vsebinske kategorije  

12 točk 

3.3. izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki 
so uvrščene v drugo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 

10 točk 

3.4. izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki 
so uvrščene v tretjo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 

8 točk 

3.5. izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki 
so uvrščene v četrto četrtino ustrezne vsebinske kategorije 

6 točk 

3.6 izvirni znanstveni članki v revijah, ki so indeksirane v SCI, SSCI ali A&HCI; 
oziroma za nacionalne vede – slovenistiko in hungaristiko – v revijah, 
katerega seznam na predlog senata članice potrdi Senat UM 

humanistika in umetnost: 

6 točk 
 
 

do 10 točk 
3.7. izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 

mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih 
bibliografskih bazah. Vsako znanstveno področje pripravi predlog 
najpomembnejših mednarodnih indeksiranih podatkovnih zbirk, ki jih na 
predlog senata članice potrdi Senat UM. 

humanistika in umetnost: 

do 3 točke 
 
 
 
 

do 6 točk 



 

3.8 drugi izvirni znanstveni članki  do 1 točke 

4. Recenzirani drugi znanstveni članki 
 

4.1. pregledni znanstveni članek (tipologija COBISS: 1.02) 100% točk glede na 
kategorizacijo revij 

(tč. 3) 

4.2. kratki znanstveni prispevek (tipologija COBISS: 1.03) 100% točk za 
objave v revijah, 
kategoriziranih v 

tč. 3.1, 3.2 in 3.3 
oziroma 

50% točk glede na 
kategorizacijo 

ostalih revij v tč. 3  

5. V celoti objavljeni znanstveni prispevki na konferencah (tipologija 
COBISS: 1.06 in 1.08) 

 

5.1. vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni konferenci 
(tipologija COBISS: 1.06) 

do 5 točk 

5.2. običajno predavanje na mednarodni konferenci (tipologija COBISS: 1.08) do 2 točki 
5.3. vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni konferenci 

(tipologija COBISS: 1.06) do 2 točk 
do 3 točke 

5.4. običajno predavanje na nacionalni konferenci (tipologija COBISS: 1.08) do 1 točke 

6. Patent, plod znanstvenoraziskovalnega dela (tipologija COBISS: 2.24) 
 

6.1. mednarodni patent s predhodnim preskusom do 15 točk 
6.2. domači in drugi patenti do 5 točk 

7. Končna poročila o rezultatih raziskav (tipologija COBISS: 2.12) 
 

7.1. mednarodnih programov  do 4 točke 
7.2. bilateralnih meddržavnih programov do 1 točke 
7.3. nacionalnih programov in projektov do 2 točki 
7.4. podjetniških programov ali programov lokalnih skupnosti do 0,5 točke 

8. Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu (tipologija 
COBISS: 1.26) 

 

8.1 izdan pri založbi s sedežem v drugi državi članici OECD z mednarodno 
knjigotrško mrežo; oziroma za nacionalne vede – slovenistiko in 
hungaristiko - izdan pri nacionalni založbi 

humanistika in umetnost 

do 3 točke 
 
 

do 5 točk 

8.2 izdan pri nacionalni ali drugi založbi 
humanistika in umetnost 

do 1 točka 
do 2 točki 

9. Temeljni znanstveni slovar ali leksikon (tipologija COBISS: 2.26) do 15 točk 

10. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon 
(tipologija COBISS: 2.27) 

do 10 točk 

11. Znanstvenokritična izdaja vira (tipologija COBISS: 2.28) do 12 točk 

12. Model (tipologija COBISS: 2.29) do 1 točka 

13.  Druga dokumentirana znanstvena dejavnost po presoji strokovnih komisij 
(samo humanistika in umetnost) 

skupno največ do 
10 točk 

 
 
 



 

UMETNIŠKA DEJAVNOST (tipologija COBISS: 2.16) se vrednoti na naslednji način: 

1. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka 
opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru 

do 15 točk 

2. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka 
opredeljuje kot pomemben dosežek v mednarodnem prostoru 

do 12 točk 

3. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na pomembnih 
predstavitvah nacionalnega pomena 

do 12 točk 

4. 
 

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka 
opredeljuje kot pomemben dosežek nacionalnega pomena 

do 8 točk 
 

5. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni 
ravni 

do 5 točk 

6. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na naciaonalni 
ravni 

do 4 točke 

7. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z objavljeno 
kritiko 

do 2 točki 

8. Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela do 0,5 točke 

9. Druga dokumentirana umetniška dejavnost po presoji strokovnih komisij skupno največ do 
10 točk 

 
 
 



 

STROKOVNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

1. Strokovna monografija (tipologija COBISS: 2.02) 
 

1.1. izdana pri mednarodni založbi do 10 točk 
1.2. izdana pri nacionalni založbi do 5 točke 

2. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
(tipologija COBISS: 1.17) 

 

2.1. izdan pri mednarodni založbi do 3 točke 
2.2. izdani pri nacionalni založbi do 1 točka 

3. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (tipologija 
COBISS: 2.06) 

do 8 točk 

4. Bibliografija do 3 točke 

5. Objavljeni strokovni prispevki na konferencah (tipologija COBISS: 1.09) do 1 točke 

6. Urednik ali sourednik revije, monografije 
 

6.1. urednik ali sourednik SCI revije, uvrščene v prvo polovico ustrezne 
vsebinske kategorije  

10 točk 

6.2. 
 

urednik ali sourednik SCI revije, uvrščene v drugo polovico ustrezne 
vsebinske kategorije, drugih revij in monografij, izdanih pri mednarodni 
založbi 

5 točk 

6.3. izdane pri nacionalni založbi, ustanovi ali združenju do 3 točke 
6.4 člani uredniških odborov 50% točk glede na 

kategorizacijo v 
tč.  6.1, 6.2 in 

6.3 

7. Recenzent monografije ali učbenika 
 

7.1. izdane pri mednarodni založbi do 2 točki 
7.2. izdane pri nacionalni založbi do 1 točke 

8. Prevajalec monografije do 4 točke 

9. Strokovni članek 
 

9.1. v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah, indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI 

do 3 točke 

9.2. v drugih revijah do 1 točka 

10. Opravljena recenzija, prikaz knjige, kritika 
 

10.1. v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah, indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI na recenzijo 
tehnika in naravoslovje: 

- revije, uvrščene v prvo četrtino ustrezne vsebinske kategorije  
- revije, uvrščene v drugo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 
- revije, uvrščene v tretjo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 
- revije, uvrščene v četrto četrtino ustrezne vsebinske kategorije 

do 3 točke 
 
 

1 točka 
0,75 točk 
0,5 točk 

0,25 točk 
10.2. v drugih revijah 

tehnika in naravoslovje: 
do 1 točka 
0,25 točk 

11. Projektna dokumentacija (tipologija COBISS: 2.14) do 1 točke 

12. Končno poročilo o rezultatih raziskav ali študentskih umetniških projektov 
(tipologija COBISS: 2.12) 

do 1 točke 

13. Elaborat, predštudija, študija (tipologija COBISS: 2.13) do 1 točke 

14. Programska oprema (tipologija COBISS: 2.21) do 2 točki 

15 Nova sorta (tipologija COBISS: 2.22) do 5 točk 

16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (tipologija COBISS: 2.15) do 1 točke 

17. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (tipologija 
COBISS: 2.18) 

do 1 točke 

18. Razstava (tipologija COBISS: 3.21) do 2 točki 

19. Pridobljeni tržni projekti 10.000,00 €        
= 1 točka    

20.  Strokovni dosežek, ki ga stroka opredeljuje kot vrhunskega v 
mednarodnem merilu – članice določijo dela, ki na strokovnem področju 
predstavljajo mednarodni vrhunski dosežek 

do 10 točk 

21. Strokovni dosežek, ki ga stroka opredeljuje kot pomemben dosežek 
nacionalnega pomena 

do 5 točk 



 

22. Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu (tipologija 
COBISS: 1.18) 

do 1 točka 

23. Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij skupno največ do 
10 točk 

 

 
 



 

PEDAGOŠKA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način: 

1. Študijsko gradivo (tipologija COBISS: 2.03) 
 

1.1. učbenik z recenzijo, izdan pri mednarodni založbi (tipologija COBISS: 2.03) 12 točk 
1.2. učbenik z recenzijo, izdan pri nacionalni založbi (tipologija COBISS: 2.03) 8 točk 
1.3. skripta (tipologija COBISS: 2.05) 6 točk 
1.4. zapiski predavanj in E-učna gradiva (tipologija COBISS: 2.05) 4 točke 
1.5. zbrano gradivo, zbirka vaj (tipologija COBISS: 2.05) 2 točki 

2. Drugi učbeniki (tipologija COBISS: 2.04) 
 

2.1. srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo, izdan v tujini  8 točk 
2.2. srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo 5 točk 

3. Drugo učno gradivo (tipologija COBISS: 2.05) 1 točka 

4. Poljudnoznanstveni in poljudnostrokovni članki (tipologija COBISS: 1.05) 0,5 točke 
5. Predavanje, vaje, praksa 

 

5.1. predavanja na univerzi v tujini (tipologija COBISS: 3.14) – glej opombo 
- do 10 ur 
- 10 do 20 ur 
- 20 do 30 ur 
- 30 in več ur 

 
do 2,5 točk 

do 5 točk 
do 7,5 točk 
do 10 točk 

5.2 namenska predavanja za tuje študente na UM 
- do 10 ur 
- 10 do 20 ur 
- 20 do 30 ur 
- 30 in več ur 

 
1 točka 
2 točki 

3 točke 
4 točke 

5.3. vaje in praksa za tuje študente na UM 
- do 10 ur 
- 10 do 20 ur 
- 20 do 30 ur 
- 30 in več ur 

 
0,5 točke 

1 točka 
1,5 točke 

2 točki 

6. Mentorstvo 
 

6.1. zaključna dela študijskih programov 1. stopnje oziroma nebolonjskih 
visokošolskih strokovnih študijskih programov  

0,3 točke 
 

6.2. pri diplomskih delih študijskih programov 2. stopnje oziroma nebolonjskih 
univerzitetnih študijskih programov 

1 točka 
 

6.3. pri specialističnih delih 1,5 točke 

6.4. pri znanstvenih magistrskih delih 3 točke 

6.5. pri doktoratih (3. stopnja) 5 točk 

6.6. pri študentskih raziskovalnih nalogah ali študentskih umetniških projektih 
ali projektnem delu (Demola, Po kreativni poti do znanja, Mladi projektni 
managerji, Start:up Maribor…) ali mentorstva na nacionalnih in 
mednarodnih študentskih tekmovanjih ter mentorstva študentskim startup 
podjetjem 

0,5 točke 
 
 

6.7. pri nagrajenih delih1 in izjemnih uspehih na tekmovanjih2: 
 

6.7.1. - študentov, dijakov ali učencev na nacionalnem nivoju do 1 točka 

                                                 
1 To so npr. nagrade diplomantom na I. ali II. stopnji, pri specialističnih delih, ki dobijo univerzitetno ali nacionalno 

priznanje (Perlachova nagrada na UM, nagradah podjetij, strokovnih združenj, državnih organov), morebitne 

mednarodne nagrade, ki jo prejmejo zaključna dela študentov, ZR članki, ki dosežejo eno izmed prvih treh mest v 

okviru študentskih sekcij na domačih ali mednarodnih konferencah, nagrade s področja umetnosti idr. 
2 Kot izjemni uspehi na tekmovanjih štejejo zasedena prva (tri) mesta, posebne nagrade žirije, v primeru velikega 

števila sodelujočih ekip, se kot (izjemen) uspeh lahko obravnava tudi uvrstitev v finale tekmovanja ali npr. 

uvrstitev med prvih 10 ali 20 % ekip… 



 

6.7.2. - študentov, dijakov ali učencev na mednarodnem nivoju do 2 točki 

7. Usposabljanje  

7.1. udeležba na usposabljanjih za izboljšanje pedagoškega dela (npr. ki jih za 
zaposlene organizira UM, članice UM ali druga domača in tuja združenja ali 
usposabljanja v praksi) 

0,2 točke/dan 
oz. max. 1 točka 

na 
usposabljanje 

8. Nagrade in priznanja  

8.1. nagrada Republike Slovenije na področju šolstva3  10 točk 

8.2. mednarodna nagrada za odličnost ali inovacijo v poučevanju 5 točk 

8.3. nagrada pedagogu za mentorstvo na doktorskem študiju4 5 točk 

8.4. priznanje članice za pedagoško delo 2 točki 

9. Tutorstvo  

9.1. tutorstvo domačim in/ali tujim študentom in/ali študentom s posebnim 
statusom 

1T/leto za 30 ur 
(in več); 
drugače 

proporcionalno 
manj 

10. Drugo  

10.1. vodja/koordinator študijskega programa, ECTS koordinator ali Erasmus 
koordinator 

1 leto – do 1 
točka 

10.2. Sodelovanje v ocenjevalnih skupinah:  
ocenjevanja raziskovalnih nalog, inovacijskih predlogov, poslovnih načrtov 
in sodelovanje v komisijah na različnih tekmovanjih (npr. Tekmovanje 
Start:up Slovenija, Slovenski forum inovacij, Mladi za napredek Maribora, 
Challenge Future ipd.) 

do 0,5 točke za 
vsako leto 

sodelovanja 

10.3. izvedba delavnic in naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole 0,2 točke/dan 
oz. max. 1 točka 

za večdnevne 
dogodke 

10.4. Izvedba poletnih šol (za študente) 0,2 točke/dan 
oz. max. 1 točka 

na večdnevne 
dogodke 

11. Druga dokumentirana pedagoška dejavnost po presoji strokovnih 
poročevalcev5 

skupno največ 
do 5 točk 

 
Število točk za izvedena predavanja na tuji univerzi (točka 5.1) se glede na uvrstitev tuje univerze na akademski 
lestvici svetovnih univerz (Academic Ranking of World Universities (ARWU), oziroma Shanghai ranking) množi z 
naslednjimi množitelji: 

1-200   = 1 
200-500  = 0,7 
500 in več  = 0,5 

Mentorstvo, navedeno pod točkami 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. in 6.7. izvedeno na univerzi v tujini, se točkuje 
dvojno.  
 
Somentorstvo se točkuje s polovičnim številom točk. 

                                                 
3 Podrobneje o tej nagradi: 

http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/nagrade_in_priznanja/nagrade_rs_na_podrocju_solstva/  
4 Npr. nagrada Mentor leta, ki jo podeljuje Društvo mladih raziskovalcev RS. 
5 Tukaj se lahko upoštevajo predlogi, ki zgoraj niso vključeni, npr: mentorstvo letnikom, najbolje ocenjeni 

visokošolski učitelji na članici ali študijskem programu, mentorstvo demonstratorjem, dodatne točke za 

koordinatorje interdisciplinarnih študijskih programov, člani sveta študijskega programa… 

http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/nagrade_in_priznanja/nagrade_rs_na_podrocju_solstva/


 

 
Točkovanje za izobraževanja, ki se jih zaposleni udeležijo drugje (izven izobraževanj, ki jih izvaja UM preko 
Oddelka za kakovost in trajnostni razvoj), predlaga Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj. Kandidati morajo 
pridobiti oceno točkovanja izobraževanja pred oddajo vloge za izvolitev v naziv. 


