
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. 

RS, št. 46/2012 – Statut UM – UPB10) in 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih 

učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXX-5-2012 – UPB1) na 19. redni 

seji dne 26.3.2013 sprejel 

 

Zahtevnejši pogoji za volitve v nazive visokošolskih učiteljev  

in visokošolskih sodelavcev za habilitacijski področji  

Fizika in Aplikativna fizika 

 

1. Zahtevnejši kriteriji za prvo izvolitev v naziv docent: 

Najmanj 4 znanstvene članke mora kandidat objaviti v revijah s faktorjem vpliva kot 

prvi ali vodilni avtor; vsaj 1 delo (od prej omenjenih 4) mora imeti faktor vpliva (IF) v 

zgornji polovici lestvice revij SCI. 

 

2. Zahtevnejši kriteriji za prvo izvolitev v naziv izredni profesor: 

Najmanj 7 znanstvenih člankov mora kandidat objaviti v revijah s faktorjem vpliva kot 

prvi ali vodilni avtor, od tega najmanj 3 v zadnjih petih letih od oddaje vloge za 

katero se preverjajo ti kriteriji; vsaj 3 dela (od prej omenjenih 7) morajo imeti faktor 

vpliva (IF) v zgornji polovici lestvice revij SCI. 

Kandidat mora imeti vsaj 20 čistih citatov. 

 

 

3. Zahtevnejši kriteriji za prvo izvolitev v naziv redni profesor: 

Najmanj 14 znanstvenih člankov mora kandidat objaviti v revijah s faktorjem vpliva 

kot prvi ali vodilni avtor, od tega najmanj 7 v zadnjih petih letih od oddaje vloge za 

katero se preverjajo ti kriteriji; vsaj 7 del (od prej omenjenih 14) mora imeti faktor 

vpliva (IF) v zgornji polovici lestvice revij SCI. 

Kandidat mora imeti vsaj 50 čistih citatov. 

 

Za prvo izvolitev v višji naziv velja prehodno obdobje 3 let od začetka veljavnosti 

Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila 

UM štev. XXX-5-2012), ko se kandidat lahko voli še po Merilih za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila 

UM št. XXIII-1-2005), s spremembami in dopolnitvami Meril (Obvestila UM št. XXIV-9-

2006, XXV-8-2007), pri čemer se hkrati upoštevajo ti zahtevnejši kriteriji. 

 

 

 

 

 

 

 

Senat Univerze v Mariboru je sprejel Zahtevnejše pogoje za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za področji Fizika in Aplikativna 

fizika n19. redni seji dne 26.3.2013. 

 


