
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 44/2015 
–Statut UM – UPB11, s sprem. in dopol. do 92/2015) in 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM, št. XXX-5-2012 – UPB1) ter na predlog Senata 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru z dne 24.1.2017, na 19. seji dne 21.2.2017 sprejel 
 
 

Zahtevnejša merila FVV za izvolitev v nazive za področje 
»varnostne vede« in »kriminologija« 

 
 
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 dodatno izpolni naslednji 
pogoj: 
 
- docent – zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod točko 1.a 21. člena meril:  
Kandidat je od 4 znanstvenih člankov vsaj 1 članek objavil v reviji indeksirani v SSCI ali SCI z IF>0 ali 
A&HCI. Ostale 3 znanstvene članke lahko objavi v revijah iz seznama, ki ga je predlagal Senat FVV in 
potrdil Senat UM; 
 
- izredni profesor – zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod točko 1.b 19. člena meril:  
Kandidat je od 7 znanstvenih člankov vsaj 3 članke objavil v revijah indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali 
A&HCI, pri čemer lahko enega od teh 3 nadomesti z objavo v bazi SCOPUS. Ostale 4 znanstvene članke 
lahko objavi v revijah iz seznama, ki ga je predlagal Senat FVV in potrdil Senat UM; 
 
- redni profesor – zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod točko 1.b 17. člena meril: 
Kandidat je od 14 znanstvenih člankov vsaj 6 člankov objavil v revijah indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 
ali A&HCI, pri čemer lahko do dva od teh 6 nadomesti z objavo v bazi SCOPUS. Ostalih 8 znanstvenih 
člankov lahko objavi v revijah iz seznama, ki ga je predlagal Senat FVV in potrdil Senat UM; 
 
- ponovna izvolitev v naziv docent - zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod točko 1.a 35. člena 
meril:  
Kandidat je od 2 znanstvenih člankov vsaj 1 članek objavil v reviji indeksirani v SSCI ali SCI z IF>0 ali 
A&HCI. En znanstveni članek lahko objavi v revijah iz seznama, ki ga je predlagal Senat FVV in potrdil 
Senat UM; 
 
- ponovna izvolitev v naziv izredni profesor – zahtevnejša merila h količinskim pogojem pod točko 1.a 
33. člena meril:  
 
Kandidat je od 4 znanstvenih člankov vsaj 2 članka objavil v revijah indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ali 
A&HCI. Ostala 2 znanstvena članka lahko objavi v revijah iz seznama, ki ga je predlagal Senat FVV in 
potrdil Senat UM. 
 

 

Senat FVV sprejema zahtevnejša merila FVV glede izkazovanja aktivnega znanja razširjenega 

tujega jezika za habilitacijski področji »varnostne vede« in »kriminologija«. Kot ustrezno 

potrdilo se šteje veljavno potrdilo o znanju razširjenega tujega jezika stopnje B2, ki ga izda 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ali Univerze v Mariboru, Državni izpitni center oz. 

njegovi pooblaščeni izpitni centri. 

 

Sklep je bil potrjen na 28. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 19.12.2017. 
 



           Dekan FVV 
          izr. prof. dr. Andrej Sotlar l.r. 
 
 
 
 
 


