
 
 

 
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 
29/2017 – UPB12, s sprem. in dopol. do 14/2020) ter 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012, sprem. in dopol. do XXXV-5-
2017) ter na predlog Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z dne 21.9.2020, na svoji 13.  
seji, dne 27.10.2020 sprejel naslednje 
 
 

  
Zahtevnejše kriterije za v nadaljevanju navedena področja za volitve v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru 
št. 710-1/2019/1/305 

(Uradno prečiščeno besedilo UPB 2) 
 

 
1. 
1.1 Ti zahtevnejši kriteriji  določajo  zahtevnejše kriterije za  izvolitve v naziv asistent, docent, izredni 
profesor in redni profesor na Univerzi v Mariboru na naslednjih področjih:  
 
 Anatomija s histologijo                 B 440, B 210    
 Anesteziologija in reanimacija                B 590 

Urgentna medicina                                                  B590 
 Dermatovenerologija                 B 630 
 Družinska medicina    B 720 
 Interna medicina    B 480, B 490, B 500, B 530, B 540,  

B 550, B 560, B 580 
 Fizikalna in rehabilitacijska medicina               B 710 
 Kirurgija     B 600 

Infekcijske bolezni    B 510 
 Maksilofacialna in oralna kirurgija  B 730 
 Onkologija in radioterapija   B 200 
 Nevrologija     B 640 
 Oftalmologija     B 620 

Otorinolaringologija    B 610 
Patologija     B 520 
Pediatrija     B 660 
Ginekologija in porodništvo   B 570 
Psihiatrija     B 650 
Radiologija     B 140 
Sodna medicina    B 770 
Zgodovina medicine                   B 100 
Javno zdravje                  B 680 
Biologija celice                  B 726 

 Farmakologija s toksikologijo                             B 740 
 Fiziologija     B 470 
 Klinična biokemija    B 190 
 Klinična psihologija    B 650 
 Molekularna biologija in genetika               B 220, B 790 

Medicinska psihologija                 B 650 
 

 
 



 
 

            Otroška in preventivna dentalna medicina                                B 730 
            Endodontija                                                                                      B 730 
            Zobne bolezni in restavrativna dentalna medicina                   B 730 
            Morfologija stomatognatnega sistema                                        B 730 
            Oralna kirurgija                                                                                 B 730 
            Oralna medicina                                                                               B 730 
            Parodontologija                                                                                B 730 
            Protetika dentalne medicine                                                          B 730 

    Ortodontija, zobna in čeljustna ortopedija                                 B 730 

 

            Farmacija                                                                                           B 740 

 

2.    

2.1. Zahtevnejše kriterije  za izvolitve v naziv asistent, docent, izredni profesor in redni profesor na 

Univerzi v Mariboru na naslednjih področjih: 

Biofizika     B 002   
 Mikrobiologija                   B 230 

Biokemija     P 004 
določajo sporazumi o habilitacijskih področjih Biokemija, Biofizika in Mikrobiologija. 

 
3.   
3.1 V naziv docenta, znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje pogoje, kot jih določajo 
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, in dodatno: 

•  najmanj 4 dela,  pri katerih mora biti kandidat prvi ali vodilni avtor, morajo biti objavljena v 
revijah kategorije A1 ali A2, od tega najmanj 1 delo v kategoriji revij A1. 
 

3.2 V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje 
pogoje, kot jih določajo Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, in 
dodatno: 

•  najmanj 7 del (od tega najmanj 4 dela v zadnjih petih letih od dneva oddaje vloge, za katero 
se preverjajo ti kriteriji) mora biti objavljenih v revijah kategorije A1 ali A2. Pri 3 delih (od zgoraj 
navedenih 7 del), ki so objavljena v kategoriji revij A1, mora biti kandidat prvi avtor. 
  

3.3 V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje pogoje, kot jih 
določajo Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, in dodatno: 

• najmanj 14 del (od tega najmanj 7 del v zadnjih petih letih od dneva oddaje vloge, za katero se 
preverjajo ti kriteriji) mora biti objavljenih v revijah kategorije A1 ali A2 (od tega najmanj 8 del 
v kategoriji revij A1). Pri 7 delih (od zgoraj navedenih 14 del) ki so objavljena v kategoriji revij 
A1, mora biti kandidat prvi avtor. 

 

4.   
4.1 Revije kategorije A1 so vse revije, ki so indeksirane v SCI in SSCI ter imajo impact factor (IF) 0.1 ali 
višjega. 
 
4.2 Revije kategorije A2 so vse revije, ki so indeksirane v SCI Expanded oz. SSCI in imajo impact factor 
(IF) nižji od 0.1, ter revije, ki jih vodita Index Medicus in Medline ter revija Acta medico-biotehnica. 
 



 
 

4.3 Dela, ki so kot pogoj za pridobitev posameznega naziva, navedena v 3. točki teh kriterijev,  
objavljena v revijah kategorije A1 ali A2, se lahko nadomestijo z znanstveno monografijo ali delom 
znanstvene monografije ali podeljenim patentom s predhodnim preizkusom, kot to določajo Merila za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev UM. 
 

 
5.   
5.1 Za prvo izvolitev v naziv asistent za klinična predmetna področja, kjer obstaja specializacija, je 
možno vključiti v postopek tudi specializanta na predlog nosilca katedre. 
 
5.2 V postopku izvolitve za klinična predmetna področja, opravljena specializacija šteje kot zaključen 
študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), kot to določajo Merila za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev UM. 
 

6.   
6.1 Kandidati za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev morajo vlogi 
priložiti neobvezujoče mnenje nosilca predmeta, za katerega se habilitira in mnenje Habilitacijske 
komisije MF UM glede izpolnjevanja kriterijev (točkovalnik).    
 
6.2 Mnenje nosilca predmeta je neobvezujoče zgolj v primeru, ko so v okviru posameznega 
predmetnega področja na MF UM habilitirani manj kot trije visokošolski učitelji. V tem primeru je 
kandidat, kljub temu, da mnenja ni priložil, oproščen plačila stroškov postopka habilitacije. 
 
6.3 Kandidati za potrebe podaje mnenja Habilitacijske komisije MF UM glede izpolnjevanja kriterijev 
(točkovalnik) k vlogi dodatno priložijo dosegljiv podatek/izpis o impact factorju pri izvirnih znanstvenih 
člankih, objavljenih v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, iz katerega je razviden tudi podatek 
o tem, v katero četrtino ustrezne vsebinske kategorije je članek uvrščen. 
 
7.   
7.1 Kandidat  za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj docent mora biti predhodno  vsaj eno  dobo 
izvoljen v naziv asistent. 
 
8. 
8.1 Študijsko gradivo, ki je skladno s tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss, 
zavedeno pod šifro 2.05, mora biti predhodno potrjeno kot učno gradivo s strani pristojne katedre za 
posamezni predmet na predlog nosilca predmeta. Učno gradivo nosilca katedre, potrdi prodekan za 
izobraževalno dejavnost oziroma Komisija za študijske zadeve MF UM. 
 

 
Prehodne in končne določbe Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju navedena področja za volitve 

v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev                               
na Univerzi v Mariboru                                                                                                                                                                   

(potrjeno na 21. redni seji Senata UM dne 21.5.2013) 
 
9.1 Zahtevnejši kriteriji za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev, ki jih je predlagal Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, pričnejo veljati 
naslednji dan po potrditvi na Senatu Univerze v Mariboru. 
 
9.2 Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zahtevnejših meril prenehajo veljati Zahtevnejša merila za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru, Medicinski 
fakulteti, z dne 20. 4. 2010. 



 
 

Prehodne in končne določbe Sprememb in dopolnitev Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju 
navedena področja za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru                                                                                            
(potrjeno na 5. redni seji Senata UM dne 26.11.2019) 

 
 
10.1 Vsa ostala določila Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju navedena področja za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru 
ostanejo nespremenjena. 
 
10.2 Spremembe in dopolnitve Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je predlagal Senat Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru na 29. seji dne 21.10.2019, pričnejo veljati naslednji dan po potrditvi na Senatu 
Univerze v Mariboru. 
 
 
 

Prehodne in končne določbe Sprememb in dopolnitev št. 2 Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju 
navedena področja za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru                                                                                             
 
 
12.1 Vsa ostala določila Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju navedena področja za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru             
št. 710-1/2019/1/305 (Uradno prečiščeno besedilo UPB 1) ostanejo nespremenjena. 
 
12.2 Spremembe in dopolnitve št. 2 Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je predlagal Senat Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru na 35. seji dne 21.9.2020, pričnejo veljati naslednji dan po potrditvi na Senatu 
Univerze v Mariboru. 
 
 
                       v. d. Dekana Medicinske fakultete UM 
              Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. 

 
 



 
 

 
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 
41/2021 – UPB13) ter 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012, sprem. in dopol. do XXXV-5-2017) ter na predlog Senata 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru z dne 20.9.2021, na svoji 24. redni seji, dne 26.10.2021 
sprejel naslednje 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE št. 3 
Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju navedena področja za volitve v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru 
  

 
 

1.  
V 5. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
5.2 Pri kliničnih predmetih s področja dentalne medicine, kjer obstaja specializacija, mora kandidat 
dodatno izpolnjevati naslednje pogoje: 

➢ Za prvo izvolitev v naziv asistent opravljen staž in strokovni izpit, 
➢ Za tretjo izvolitev v naziv asistent mora imeti kandidat odobreno specializacijo, 
➢ Za izvolitev v učiteljski naziv pa je pogoj zaključena specializacija. 

 
2.  
Dosedanja 5.2 točka se preštevilči in postane 5.3 točka. 
 
 
3. 
3. 1 Vsa ostala določila Zahtevnejših kriterijev za v nadaljevanju navedena področja za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru             
št. 710-1/2019/1/305 (Uradno prečiščeno besedilo UPB 2) ostanejo nespremenjena. 
 
 
4.  
4.1 Spremembe in dopolnitve št. 3 Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je predlagal Senat Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru na 8. seji dne 20.9.2021, pričnejo veljati naslednji dan po potrditvi na Senatu 
Univerze v Mariboru. 
 
 

 
 
                            dekan Medicinske fakultete UM 
              red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. 
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Univerza v Mariboru 

Med1c1nska fakulteta 

Taborska ulica 8 
2000 Maribor, Slovenija 

Datum: 8. l. 2021 

Izpis sklepa 1. konstitutivne seje Senata Medicinske fakultete UM, 

z dne 21. 12. 2020 

Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru sprejme sklep, da mora kandidat, v postopku 

pridobitve naziv docent izpolnjevati pogoj, da je bil predhodno vsaj eno celotno izvolitveno obdobje (3 

leta) izvoljen v naziv asistent za predmetno področje, katerega naziv prosi. 

v. d. dekan Medicinske fakultete UM

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med.
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Potrjeno na 17. redni seji Senata UM, dne 23.2.2021
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