18. seja Senata UL, z dne 28. 5. 2019
(sklepi HK UL, sprejeti na 13. seji dne 24. 4. 2019)
UL FE – spremembe internih interpretacij Meril
(Sprememba točkovanja člankov v sistemu SICRIS in interpretacija Meril mednarodne
odmevnosti za izvolitev v naziv redni profesor in znanstveni svetnik)
Članica UL FE je HK UL v preučitev posredovala naslednje tri sklepe iz dveh sej senata UL FE:
18. sklep 14. seje Senata UL FE, z dne 13. 12. 2018:
»Članek, ki je v informacijskem sistemu SICRIS zaveden z navedbo 1.08 -> 1.01 in je
objavljen v reviji, ki je v prvi ali drugi četrtini po JCR, se v habilitacijskih merilih točkuje
kot članek v reviji. Število točk je odvisno od četrtine, v katero je uvrščena revija. Članek,
ki je objavljen v reviji iz tretje ali četrte četrtine po JCR, se v sistemu SICRIS točkuje kot
konferenčni članek. Kandidat lahko v habilitacijskem postopku za tovrstne članke v revijah
tretje in četrte četrtine z ustrezno dokumentacijo dokaže, da ima članek vse potrebne
elemente revijskega članka in uveljavlja ustrezni popravek v točkovanju. Kandidate se na to
možnost eksplicitno opozori v interpretaciji habilitacijskih meril za FE.
Senat pooblašča Kadrovsko komisijo, da v skladu s sklepom na ustreznih mestih zahteva
spremembo avtomatskega točkovanja člankov z navedbo 1.08->1.01 v spletnem
habilitacijskem točkovalniku.«
19. sklep 14. seje Senata UL FE, z dne 13. 12. 2018:
»Senat potrdi spremembe obvezne interpretacije Habilitacijskih meril UL FE brez pisne
interpretacije meril v delu, ki navaja potrebno število citatov.«
2. sklep 16. seje Senata UL FE, z dne 7. 2. 2019:
»Senat je potrdil predlog sklepa, da mora za izvolitev v naziv redni profesor ali naziv
znanstveni svetnik kandidat imeti najmanj 50 čistih Wos citatov, ki so interpretirani v
informacijskem sistemu SICRIS, pri čemer se lahko do 20 citatov nadomesti s slovenskim
koordinatorstvom mednarodnega projekta. Posamezni citat se ne deli na število avtorjev.«
HK UL je preučila predloge članice UL FE in jih soglasno podpira ter jih, ker gre za spremembe
prilog k Merilom UL FE, posreduje Senatu UL v sprejem.
SKLEP št. 12.15:
Senat UL sprejme navedene spremembe internih interpretacij Meril UL FE. Spremembe
začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani UL.

