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Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list 

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

visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012) na seji Senata Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru dne 26.4.2013, na svoji 

21. redni seji dne 21.5.2013 sprejel naslednja 

 
Dodatna merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev za habilitacijska področja elektrotehnika, telekomunikacije, 
računalništvo, informatika in medijske komunikacije 

 

 

 

 

 

Poleg pogojev, določenih v merilih Univerze v Mariboru, morajo kandidati izpolniti 

naslednje pogoje: 

 

 

 

A) Dodatna znanstvena/bibliometrična merila za izvolitvena področja elektrotehnika, 

telekomunikacije in računalništvo 

 

A.1 Minimalni pogoji za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj 

 

Kandidat mora rezultate svojega znanstvenoraziskovalnega dela objaviti v revijah, ki jih 

indeksira SCI Expanded. Minimalno število objav, ki jih indeksira SCI Expanded in jih mora 

kandidat zbrati za prvo izvolitev v posamezen naziv, podaja razpredelnica 1. Kandidat 

mora izkazati objave v revijah primerne kvalitete. Pri tem se revije, ki jih indeksira SCI 

Expanded, razvrstijo padajoče glede na faktor vpliva znotraj posameznih področij 

Thomsonove klasifikacije. Revije se razvrstijo v četrtine, in sicer: A1 = prva četrtina, A2 = 

druga četrtina, A3 = tretja četrtina, A4 = četrta četrtina. Pri tem zajema npr. prva četrtina 

(A1) 25% revij z najvišjim faktorjem vpliva na področju.  

 

  



Razpredelnica 1: Kumulativno število objav in citatov ter število objav, ki jih indeksira SCI 

Expanded, v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, 

potrebno za prvo izvolitev v naziv 

 Kum.d / 

5 lete 

Docent Izredni 

profesor 

Redni 

profesor  

Višji 

pred. c 

Minimalno skupno število objav kot 

prvi ali vodilni avtor 

Kum. 4 8 14(18a) 1 

5 let 2 4 7 1 

Minimalno število del kot  

prvi avtor 

Kum. 3 5 7(9 a) 1 

5 let 1 2(4b) 5 1 

Minimalno število objav kot prvi 

avtor v A1 

Kum. 0 1(2 a)(3b) 3(4a) / 

5 let 0 1(2b) 2 / 

Minimalno število objav kot prvi 

avtor v A1 ali A2 

Kum. 1 3(4a) 6(8b) / 

5 let 1 2(4b) 5 / 

Največje dopustno število objav v 

A4, ki se smejo všteti v skupno 

število uveljavljenih objav kot prvi 

ali vodilni avtor 

Kum. 1 1 2 0 

5 let 1 0 0 0 

Minimalno število čistih citatov po 

metodologiji ARRS (avtocitati ne 

štejejo) 

Kum. / 10(20b) 75(150b) / 

a Velja po 18.10.2016. 
b Velja po xx.xx.2018 (pet let po sprejetju teh meril). 
c V primeru, da je bil kandidat za izvolitev v naziv višji predavatelj v zadnjih petih letih od 
oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, večinsko (več kakor 50% redne zaposlitve) 
in neprekinjeno zaposlen v gospodarski družbi, v kateri je deloval na strokovnem področju, 
ki je povezano s področjem izvolitve, se razpredelnica 1 ne upošteva. Kandidat mora v tem 
primeru izpolniti le osnovna merila UM. 
d Kum. = minimalno kumulativno število objav in čistih citatov, potrebno za prvo izvolitev v 
naziv.  
e 5 let = minimalno število objav, ki jih indeksira SCI Expanded, v zadnjih petih letih od 
oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, potrebno za prvo izvolitev v naziv. 
 

 

Dodatna pravila:  

Objav, ki jih je kandidat uveljavil pri katerikoli predhodni izvolitvi v naziv visokošolski 

učitelj, ne sme ponovno uveljaviti pri izpolnjevanju pogojev, ki jih mora izpolniti v 

obdobju zadnjih petih let od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji (vrstice »5 

let« v razpredelnici 1).  

Pri razvrščanju revij v četrtine se upošteva faktor vpliva revije za leto, v katerem je 

objava izšla ali je bila poslana v objavo, kakor je ugodneje za kandidata. Faktor vpliva se 

upošteva tudi pri objavi, ki je bila objavljena v zadnjih dveh letih pred prvo podelitvijo 

faktorja vpliva. 

Kandidat, ki ima zadnjo izvolitev v naziv docent ali izredni profesor na UM, se ne more 

izvoliti v naziv predavatelj ali višji predavatelj, razen če je bil v zadnjih petih letih od 

oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, večinsko (več kakor 50% redne zaposlitve) 
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in neprekinjeno zaposlen v gospodarski družbi, v kateri je deloval na strokovnem področju, 

ki je povezano s področjem izvolitve. 

 

A.1.1 Dopustne zamenjave  

Kandidat lahko zahteve po številu objav iz razpredelnice 1 zamenja z drugimi objavami ali 

aktivnostmi, vendar v omejenem obsegu, kakor to določa razpredelnica 2. 

Razpredelnica 2: Dopustne zamenjave  

 Kum.c / 

5 letd 

Docent Izredni 

profesor 

Redni 

profesor  

Višji 

pred. 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

patenti   

Kum. 1 3 5(6b) 1 

5 let 1 2 4 1 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti z 

znanstvenimi monografijami   

Kum. 1a 2 5(6b) - 

5 let 1a 2 2 - 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

poglavji v znanstvenih monografijah   

Kum. 1 2 3 - 

5 let 1 1 1 - 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

pridobljenimi sredstvi 

Kum. 1 2 4 - 

5 let 1 2 3 - 

Skupno največje dopustno število 

objav, ki jih kandidat nadomešča  

Kum. 1 4 5(6b) 1 

5 let 1 2 5 1 

Delež citatov, ki se sme 

nadomestiti s sredstvi 

Kum. - 30% 40% - 

a Kandidat za izvolitev v naziv docent ne more nadomestiti več kakor ene objave, ne glede 
na to, da lahko sicer monografija nadomesti dve objavi.  
b Velja po xx.xx.2018 (pet let po sprejetju teh meril). 
c Kum. = kumulativni seštevek menjanih objav.  
d 5 let = možne menjave v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti 
kriteriji. 
 

Omejitev: Za izvolitev v naziv izredni in redni profesor mora imeti kandidat vsaj eno 

objavo kot prvi avtor v A1 v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti 

kriteriji. Tega pogoja ni možno nadomeščati. 

Kot patent se upošteva patent, podeljen pri patentnem uradu, ki opravlja podelitev 
patentov na osnovi popolnega patentnega preizkusa (npr. Evropski patentni urad, USPTO); 
takšen patent lahko nadomesti objavo v A1. 
 
Znanstvena monografija je monografija, ki je izdana pri ugledni mednarodni založbi s 

priloženega seznama. Primernost znanstvene monografije oceni komisija za 

znanstvenoraziskovalno delo pristojne fakultete.  

Znanstvena monografija lahko zamenja eno objavo v A1 in eno v A2, skupaj dve objavi.  



Poglavje v znanstveni monografiji lahko zamenja eno objavo v A2. 

 
Sredstva v obsegu 3 FTE nadomestijo zahtevo po eni objavi A2. Sredstva v obsegu 6 FTE 
nadomestijo zahtevo po eni objavi A1.  
 
Sredstva v obsegu 1 FTE nadomestijo zahtevo po 20 citatih. Sredstva se vedno zakrožijo na 
cel FTE, in sicer navzdol. Parcialno uveljavljanje ni dopustno (npr. ni dopustno nadomestiti 
10 citatov z 0,5 FTE). 
 
Pravila, po katerih se določi število FTE, so določena v točki D teh meril.  

Opomba: Pri zamenjavi objav s pridobljenimi sredstvi (FTE) je potrebno zagotoviti, da so 

kljub takšnim zamenjavam izpolnjena univerzitetna merila – univerzitetna merila namreč 

ne predvidevajo zamenjave objav s pridobljenimi sredstvi (FTE-ji).  

A.2 Minimalni pogoji za ponovno izvolitev v naziv visokošolski učitelj 

 

Kandidati za ponovno izvolitev v naziv morajo izpolniti kumulativne pogoje za izvolitev v 

naziv in v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, izkazati 

obseg objav, naveden v razpredelnici 3.  

Razpredelnica 3: Minimalno število objav, ki jih indeksira SCI Expanded, v zadnjih petih 

letih od oddaje vloge za ponovno izvolitev v naziv, za katero se preverjajo ti kriteriji 

 Docent Izredni 

profesor 

Višji pred. 

Minimalno skupno število objav kot prvi 

ali vodilni avtor 

2 3 1 

Minimalno število objav kot  

prvi avtor 

2 3 1 

Minimalno število objav kot prvi avtor v 

A1 

- 1 - 

Minimalno število objav kot prvi avtor v 

A1 ali A2 

1 2 - 

 

Objav, ki jih je kandidat uveljavil pri katerikoli predhodni izvolitvi v naziv visokošolski 

učitelj, ne sme ponovno uveljaviti pri izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpredelnici 3. 
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A.2.1 Dopustne zamenjave ob ponovni izvolitvi 

Ob ponovni izvolitvi v naziv lahko kandidat del zahtevanega števila objav zamenja z 

drugimi objavami ali aktivnostmi, vendar v omejenem obsegu, kakor to določa 

razpredelnica 4. 

Razpredelnica 4: Dopustne zamenjave ob ponovni izvolitvi 

 Docent Izredni 

profesor 

Višji pred. 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti s patenti   

1 2 1 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti z 

monografijami   

1a 2 - 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti s poglavji v  

monografijah   

1 1 - 

Skupno največje dopustno število objav, 

ki jih kandidat nadomešča  

1 2 1 

a Kandidat za ponovno izvolitev v naziv docent ne more nadomestiti več kakor ene objave, 
ne glede na to, da lahko sicer monografija nadomesti dve objavi.  
 

A.3 Minimalni pogoji za izvolitev v naziv asistent 

 

Pogoji za prvo, drugo, tretjo in četrto izvolitev v naziv asistent so enaki osnovnim 

pogojem, ki jih predpisujejo pravila UM. Za peto in vsako nadaljnjo izvolitev v naziv 

asistent mora kandidat izpolniti vse pogoje za prvo izvolitev v naziv docent, ki so 

predpisani s temi merili. 

 

B) Dodatna znanstvena merila za izvolitveno področje informatika 

Za izvolitveno področje informatika veljajo enaka merila, kot so definirana v točki A, le da 

lahko kandidat 1/3 objav (zaokroženo navzdol na celo število) v SCI Expanded nadomesti z 

objavami v SSCI. 

 

C) Dodatna znanstvena merila za izvolitveno področje medijske komunikacije 

 

C.1 Minimalni pogoji za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj 

Kandidat mora rezultate svojega znanstvenoraziskovalnega dela objaviti v revijah, ki jih 

indeksira SCI Expanded, SSCI ali A&HCI. Minimalno število objav, ki jih indeksira SCI 

Expanded, SSCI ali A&HCI in jih mora kandidat zbrati za prvo izvolitev v posamezen naziv, 

podaja razpredelnica 5. Kandidat mora izkazati objave v revijah primerne kvalitete. Pri 

tem se revije, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI ali A&HCI, razvrstijo padajoče glede na 

faktor vpliva znotraj posameznih področij Thomsonove klasifikacije. Revije se razvrstijo v 

četrtine, in sicer: A1 = prva četrtina, A2 = druga četrtina, A3 = tretja četrtina, A4 = četrta 



četrtina. Pri tem zajema npr. prva četrtina (A1) 25% revij z najvišjim faktorjem vpliva na 

področju.  

Razpredelnica 5: Kumulativno število objav in citatov ter število objav, ki jih indeksira SCI 

Expanded, SSCI ali A&HCI, v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti 

kriteriji, potrebno za prvo izvolitev v naziv 

 Kum.d / 

5 lete 

Docent Izredni 

profesor 

Redni 

profesor  

Višji 

pred. c 

Minimalno skupno število objav kot 

prvi ali vodilni avtor 

Kum. 4 8 14(18a) 1 

5 let 2 4 7 1 

Minimalno število del kot  

prvi avtor 

Kum. 3 5 7(9 a) 1 

 5 let 1 2(4b) 5 1 

Minimalno število objav kot prvi 

avtor v A1 

Kum. 0 1(2 a)(3b) 3(4a) / 

5 let 0 1(2b) 2 / 

Minimalno število objav kot prvi 

avtor v A1 ali A2 

Kum. 1 3(4a) 6(8b) / 

5 let 1 2(4b) 5 / 

Največje dopustno število objav v 

A4, ki se smejo šteti v skupno 

število uveljavljenih objav kot prvi 

ali vodilni avtor 

Kum. 1 1 2 0 

5 let 1 0 0 0 

Minimalno število čistih citatov po 

metodologiji ARRS (avtocitati ne 

štejejo) 

Kum. / 10(20b) 75(150b) / 

a Velja po 18.10.2016. 
b Velja po xx.xx.2018 (pet let po sprejetju teh meril). 
c V primeru, da je bil kandidat za izvolitev v naziv višji predavatelj v zadnjih petih letih od 
oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, večinsko (več kakor 50% redne zaposlitve) 
in neprekinjeno zaposlen v gospodarski družbi, v kateri je deloval na strokovnem področju, 
ki je povezano s področjem izvolitve, se razpredelnica 5 ne upošteva. Kandidat mora v tem 
primeru izpolniti le osnovna merila UM. 
d Kum. = minimalno kumulativno število objav in čistih citatov, potrebno za prvo izvolitev v 
naziv.  
e 5 let = minimalno število objav, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI ali A&HCI, v zadnjih 
petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, potrebno za prvo izvolitev v 
naziv. 
 

Dodatna pravila:  

Objav, ki jih je kandidat uveljavil pri katerikoli predhodni izvolitvi v naziv visokošolski 

učitelj, ne sme ponovno uveljaviti pri izpolnjevanju pogojev, ki jih mora izpolniti v 

obdobju zadnjih petih let od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji (vrstice »5 

let« v razpredelnici 5).  

Pri razvrščanju revij v četrtine se upošteva faktor vpliva revije za leto, v katerem je 

objava izšla ali je bila poslana v objavo, kakor je ugodneje za kandidata. Faktor vpliva se 

upošteva tudi pri objavi, ki je bila objavljena v zadnjih dveh letih pred prvo podelitvijo 

faktorja vpliva. 
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Kandidat, ki ima zadnjo izvolitev v naziv docent ali izredni profesor na UM, se ne more 

izvoliti v naziv predavatelj ali višji predavatelj, razen če je bil v zadnjih petih letih od 

oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, večinsko (več kakor 50% redne zaposlitve) 

in neprekinjeno zaposlen v gospodarski družbi, v kateri je deloval na strokovnem področju, 

ki je povezano s področjem izvolitve. 

C.1.1 Dopustne zamenjave  

Kandidat lahko zahteve po številu objav iz razpredelnice 5 zamenja z drugimi objavami ali 

aktivnostmi, vendar v omejenem obsegu, kakor to določa razpredelnica 6. 

Razpredelnica 6: Dopustne zamenjave za določeno število objav v kumulativnem seštevku 

za obdobje zadnjih petih let 

 Kum.c / 

5 letd 

Docent Izredni 

profesor 

Redni 

profesor  

Višji 

pred. 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

patenti   

Kum. 1 3 5(6b) 1 

5 let 1 2 4 1 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti z 

znanstvenimi ali umetniška 

monografijami   

Kum. 2 4 7(9b) 1 

5 let 1a 2 4 1 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

poglavji v monografijah   

Kum. 1 2 3 - 

5 let 1 1 1 - 

Največje dopustno število objav, ki 

jih kandidat lahko nadomesti s 

pridobljenimi sredstvi 

Kum. 1 2 4 - 

5 let 1 2 3 - 

Skupno največje dopustno število 

objav, ki jih kandidat nadomešča  

Kum. 1 4 7(9b) 1 

5 let 1 2 5 1 

Delež citatov, ki se sme 

nadomestiti s pridobljenimi sredstvi 

Kum. - 30% 40% - 

a Kandidat za izvolitev v naziv docent ne more nadomestiti več kakor ene objave, ne glede 
na to, da lahko sicer monografija nadomesti dve objavi.   
b Velja po xx.xx.2018 (pet let po sprejetju teh meril). 
c Kum. = kumulativni seštevek menjanih objav.  
d 5 let = možne menjave v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti 
kriteriji. 
 

Omejitev: Za izvolitev v naziv izredni in redni profesor mora imeti kandidat vsaj eno 

objavo kot prvi avtor v A1 v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti 

kriteriji. Tega pogoja ni možno nadomeščati. 

Kot patent se upošteva patent, podeljen pri patentnem uradu, ki opravlja podelitev 

patentov na osnovi popolnega patentnega preizkusa (npr. Evropski patentni urad, USPTO); 

takšen patent lahko nadomesti objavo v A1. 



Znanstvena ali umetniška monografija je monografija, ki je izdana pri ugledni mednarodni 

založbi s priloženega seznama. Primernost znanstvene monografije oceni komisija za 

znanstvenoraziskovalno delo pristojne fakultete.  

Znanstvena ali umetniška monografija lahko zamenja eno objavo v A1 in eno v A2, skupaj 

dve objavi.  

Poglavje v znanstveni ali umetniški monografiji lahko zamenja eno objavo v A2. 

Sredstva v obsegu 3 FTE nadomestijo zahtevo po eni objavi A2. Sredstva v obsegu 6 FTE 

nadomestijo zahtevo po eni objavi A1.  

Sredstva v obsegu 1 FTE nadomestijo zahtevo po 20 citatih. Sredstva se vedno zakrožijo na 

cel FTE, in sicer navzdol. Parcialno uveljavljanje ni dopustno (npr. ni dopustno nadomestiti 

10 citatov z 0,5 FTE). 

Pravila, po katerih se določi število FTE, so določena v točki D teh meril.  

Opomba: Pri zamenjavi objav s pridobljenimi sredstvi (FTE) je potrebno zagotoviti, da so 

kljub takšnim zamenjavam izpolnjena univerzitetna merila – univerzitetna merila namreč 

ne predvidevajo zamenjave objav s pridobljenimi sredstvi (FTE-ji).  

C.2 Minimalni pogoji za ponovno izvolitev v naziv visokošolski učitelj 

Kandidati za ponovno izvolitev v naziv morajo izpolniti kumulativne pogoje za izvolitev v 

naziv in v zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, izkazati 

obseg objav, naveden v razpredelnici 7.  

Razpredelnica 7: Minimalno število objav, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI ali A&HCI, v 

zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, za ponovno 

izvolitev v naziv 

 Docent Izredni 

profesor 

Višji pred. 

Minimalno skupno število objav kot prvi 

ali vodilni avtor 

2 3 1 

Minimalno število objav kot  

prvi avtor 

2 3 1 

Minimalno število objav kot prvi avtor v 

A1 

- 1 - 

Minimalno število objav kot prvi avtor v 

A1 ali A2 

1 2 - 

 

Objav, ki jih je kandidat uveljavil pri katerikoli predhodni izvolitvi v naziv visokošolski 

učitelj, ne sme ponovno uveljaviti pri izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpredelnici 7. 
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C.2.1 Dopustne zamenjave ob ponovni izvolitvi 

Ob ponovni izvolitvi v naziv lahko kandidat del zahtevanega števila objav zamenja z 

drugimi objavami ali aktivnostmi, vendar v omejenem obsegu, kakor to določa 

razpredelnica 8. 

Razpredelnica 8: Dopustne zamenjave ob ponovni izvolitvi 

 Docent Izredni 

profesor 

Višji pred. 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti s patenti   

1 2 1 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti z 

monografijami   

2 2 - 

Največje dopustno število objav, ki jih 

kandidat lahko nadomesti s poglavji v  

monografijah   

1 1 - 

Skupno največje dopustno število objav, 

ki jih kandidat nadomešča  

1 2 1 

 

C.3 Minimalni pogoji za izvolitev v naziv asistent 

Pogoji za prvo, drugo, tretjo in četrto izvolitev v naziv asistent so enaki osnovnim 

pogojem, ki jih predpisujejo pravila UM. Za peto in vsako nadaljnjo izvolitev v naziv 

asistent mora kandidat izpolniti vse pogoje za prvo izvolitev v naziv docent, ki so 

predpisani s temi merili. 

 

D) Splošna dodatna merila (vsa habilitacijska področja našteta v teh dodatnih merilih)  

Kandidat za izvolitev v naziv redni profesor mora poleg objav izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

1.) V zadnjih 10 letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, je za UM ali 

drugo organizacijo, v kateri je bil zaposlen za polni delovni čas, pridobil in vodil 

raziskovalne projekte v skupni vrednosti več kakor 5 FTE. 

2.) Na dan oddaje vloge mora izpolnjevati vstopne pogoje za kandidiranje na razpisih 

Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za temeljne projekte, aplikativne 

projekte in mlade raziskovalce. 

3.) V zadnjih petih letih od oddaje vloge, za katero se preverjajo ti kriteriji, mora 

kandidat izkazovati: 

a. vodenje najmanj enega temeljnega ali aplikativnega projekta pri Agenciji za 

raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ali  

b. vodenje slovenskega dela vsaj enega mednarodnega projekta, ki je bil 

dodeljen UM, v vrednosti več kakor 2 FTE ali 



c.  uspešno vodenje vsaj enega industrijskega projekta v vrednosti več kakor 1 

FTE. 

FTE iz prejšnjega odstavka se določi na osnovi naslednjih pravil: 

FTE določimo tako, da se neto vrednost pogodbe oziroma pridobljenih sredstev deli z urno 

postavko ARRS za raziskovalne projekte kategorije B v letu, ko je bila pogodba sklenjena. 

Če obstajajo aneksi h krovni pogodbi, se vrednost le-teh določi na enak način, pri čemer se 

upošteva leto sklenjenega aneksa. 

Dokazila za pridobljena sredstva FTE (sredstva v zadnjih 10 letih od oddaje vloge, za 

katero se preverjajo ti kriteriji): 

- Pogodbe za raziskovalne ali razvojne naloge, ki jih je pridobil kandidat kot vodja 
projekta (dokazilo s pogodbo). Sem sodijo vsa sredstva, pridobljena na UM (izdani 
računi ali realizirane pogodbe s strani UM za storitve iz naslova 
znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti, razen sredstev programskih 
skupin). Ne upoštevajo se sredstva, ki so bila pridobljena za usposabljanje 
podiplomskih študentov, bilateralni projekti in podobna sredstva, namenjena 
izključno pokrivanju potnih ali materialnih stroškov, pridobljene/sponzorirane 
kotizacije konferenc in podobno.  

- Sredstva, pridobljena iz naslova intelektualne lastnine, kot so licenčnine in prodaja 
tehnologije. 

 

Vsa sredstva, ki jih uveljavlja kandidat, morajo biti realizirana, kar potrdi finančno-

računovodska služba z ustreznim potrdilom. Kandidat mora biti odgovorni vodja projekta 

ali projektov, ki jih uveljavlja, kar mora biti razvidno iz priložene dokumentacije. Delitev 

sredstev iz posameznih projektov na več ljudi ali naknadna zamenjava nosilstva ni 

dopustna. 

Kandidat za izvolitev v naziv izredni profesor mora poleg objav izpolnjevati naslednje 

pogoje: 

a. Na dan oddaje vloge mora izpolnjevati vstopne pogoje za kandidiranje na 

razpisih Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za temeljne ali 

aplikativne projekte in mlade raziskovalce 

ali  

b. v zadnjih 5 letih izkazovati uspešno vodenje projekta ali projektov v skupni 

vrednosti 0,75 FTE ali več. 

Sredstva, ki jih je kandidat uveljavljal za nadomeščanje objav, se ne smejo upoštevati pri 

zgoraj naštetih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za izvolitev v naziv redni in 

izredni profesor.  

E) Prvo in vodilno avtorstvo  

Pravilo za določitev prvega in vodilnega avtorstva v znanstvenih objavah: 

1.) Prvi avtor znanstvene objave je tisti avtor, ki je napisan na prvem mestu med 

avtorji, naštetimi na objavi. 
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2.) Vodilni avtor znanstvene objave je tisti avtor, ki je napisan na zadnjem mestu med 

naštetimi avtorji na objavi. 

Ostali soavtorji so našteti glede na obseg njihovega prispevka po padajoči vlogi za prvim 

avtorjem.  

V primeru, da revija zahteva drugačen vrstni red ali obstaja utemeljen razlog za drugačno 

razvrstitev od zgoraj navedene, je potrebno definirati prvo in vodilno avtorstvo pred 

objavo objave. To se stori tako, da vsi avtorji sopodpišejo ustrezno izjavo, v kateri 

definirajo vloge posameznih avtorjev. Izjava mora vsebovati: 

a) podatke o objavi (naslov, revija, datum pošiljanja v objavo itd.), 

b) izjavo o prvem in vodilnem avtorstvu na objavi, 

c) kratek opis vzroka, zaradi katerega je prišlo do odstopanja od zgoraj navedenega 

pravila, 

d) če so soavtorji objave tujci, mora biti izjava napisana v angleškem jeziku ali v 

angleškem in slovenskem jeziku, 

e) datum, 

f) podpis vseh soavtorjev, 

g) podpis dekana ali pristojnega prodekana in vodje kadrovske službe. 

Izjava mora biti datirana, podpisana in deponirana v kadrovski službi pristojne fakultete 

pred objavo objave. Kasnejše spremembe izjave niso dopustne. Po objavi objave je 

potrebno izjavo v arhivu dopolniti s kopijo objave.  

F) Prehodne določbe 

Kandidati, ki so bili v naziv izvoljeni do 18.10.2011, se lahko ponovno volijo v isti ali nižji 

naziv po dodatnih merilih FERI, sprejetih na Senatu UM dne 21.6.2005. 

 

Kandidati, ki so bili v naziv izvoljeni po 18.10.2011, se lahko ponovno volijo v isti ali nižji 

naziv po dodatnih merilih FERI z dne 27.3.2012. Pri tem ni mogoče uveljavljati določila, ki  

se nanaša na prehodno obdobje v teh merilih (zadnji odstavek besedila v merilih, ki se 

nanaša na ponovne izvolitve po merilih iz leta 2005). 

 

Prehodni določbi, določeni v 1. in 2. odstavku tega člena, prenehata veljati 21.05.2018. 

Po preteku prehodnega obdobja mora kandidat, ki se ponovno voli v enak ali nižji naziv, 

izpolnjevati vse zahtevane pogoje za ponovno izvolitev v enak ali nižji naziv, ki so 

predpisani s temi merili, vključno s kumulativnimi pogoji za prvo izvolitev.« 

 

Senat Univerze v Mariboru je sprejel Dodatna merila za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za habilitacijska področja 
elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo, informatika in medijske komunikacije 
na 21. redni seji dne 21.5.2013. 
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