
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 29/2017, 

Statut UM - UPB12, 32/2019) in 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 

visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXX-5-2012, sprem. in dop. Obvestila UM XXXV-5-2017) 

ter na predlog Senata Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z dne 03.06.2019, na 3. seji dne 

24. 9. 2019 sprejel 

Zahtevnejša merila Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru 

za izvolitev v nazive za področja »logistika (naravoslovje in matematika}«, »logistika (tehnika}« in 

»logistika (družboslovje)«

V naziv je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje pogoje, kot jih določajo Merila za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru in pri prvi izvolitvi v naziv 

dodatno izpolni naslednje pogoje: 

l. redni profesor- zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod l. točko 17. člena meril:
- je objavil najmanj 14 znanstvenih člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od tega:

o a. je najmanj 7 člankov objavljenih v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se

preverjajo ti kriteriji, od tega so najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v

SSCI ali SCI z IF>0 ali, A&HCI in 3 članki objavljeni vsaj v revijah indeksiranih v Scopus

. (SNIP) ter 1 članek objavljen vsaj v revijah iz seznama sekundarnih mednarodnih 

podatkovnih zbirk, ki jih pripravi Senat FL UM in ga potrdi Senat UM; 

2. izredni profesor - zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod l. točko 19. člena meril:
- je objavil vsaj 7 znanstvenih člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od tega:

o a. so najmanj 4 članki objavljeni v zadnjih petih letih od oddaje vloge za katero se

preverjajo ti kriteriji; od tega sta najmanj 2 članka objavljena v revijah, indeksiranih v

SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI in 1 članek objavljeni vsaj v revijah indeksiranih v Scopus

(SNIP) ter 1 članek objavljen vsaj v revijah iz seznama sekundarnih mednarodnih

podatkovnih zbirk, ki jih pripravi Senat FL UM in ga potrdi Senat UM;

3. docent - zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod l. točko 21. člena meril:

je objavil vsaj 4 znanstvene članke, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, od teh: 

o a. sta najmanj 2 članka objavljena v revijah, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI;

če je za področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI niso

edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po

kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami; seznam revij

predlaga Senat FL UM in ga potrdi Senat UM;

o b. je 1 članek objavljen vsaj v reviji indeksirani v Scopus (SNIP) ter 1 članek objavljen

vsaj v revijah iz seznama sekundarnih mednarodnih podatkovnih zbirk, ki jih pripravi

Senat FL UM in ga potrdi Senat UM;

o c. lahko 2 članka, za katera se ne zahteva objava v revijah, indeksiranih v SSCI ali SCI z

IF>0 ali A&HCI in ki sta objavljena v revijah iz seznama sekundarnih mednarodnih

podatkovnih zbirk, ki jih pripravi Senat FL UM in ga potrdi Senat UM, nadomesti z

znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije ali podeljenim patentom s

predhodnim preizkusom; pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka,

vsak del znanstvene monografije pa 1 članek; enega od člankov, ki jih kandidat lahko

nadomešča, lahko nadomesti s podeljenim patentom s predhodnim preizkusom;




