Izvleček sklepov novih Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot trenutno veljajo
14. člen
V postopku izvolitve v naziv se v bibliografiji upoštevajo dela kandidata, ki jih je objavil v času
od vložitve vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv.
20. člen
Habilitacijska komisija v roku dveh mesecev odloči o prošnji za izvolitev v naziv in svojo
odločitev posreduje senatu članice, ki je pristojen za izvolitev.
Pri odločanju o kandidatu za izvolitev v naziv izhaja iz ocen poročevalcev o kandidatovi
strokovni ali umetniški usposobljenosti.
Če habilitacijska komisija na temelju celovite presoje predloženega gradiva ugotovi, da ni
mogoče sprejeti mnenja poročevalcev, mora svoje mnenje posebej obrazložiti.
Po odločitvi habilitacijske komisije o soglasju k izvolitvi vloge ni mogoče umakniti.
22. člen
Pri ponovni izvolitvi v naziv odloča senat članice, na kateri teče postopek za izvolitev v naziv,
na temelju gradiva, ki se zahteva za izvolitev v naziv.
23. člen
Senat članice v roku enega meseca po prejemu soglasja habilitacijske komisije odloči o
izvolitvi kandidata v naziv.
Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat članice v roku enega meseca sprejme
ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.
49. člen
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v tujem jeziku v eni od
revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI, ali v revijah, ki so po mnenju stroke po
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh revij na predlog
članice, ki kot matično goji področje, na katerem se kandidat voli v naziv, po predhodnem
mnenju HK potrdi Senat UL (Priloga 5).
53. člen
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:

-

razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj
znanja,
uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in
vseživljenjskem ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo študentom v
izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu,
odnos do študentov,

-

spodbujanje k znanstvenemu, umetniškemu, pedagoškemu in strokovnemu delu,
priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost
pedagoških pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov,
razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces,
z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega
usposabljanja ali individualnih programih na članici.
55. člen

V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih in splošnih pogojev
izpolnjuje tudi naslednje posebne kakovostne in količinske pogoje:
Kakovostni pogoji:











je na področju, na katerem se habilitira, sposoben samostojno znanstveno, umetniško
in raziskovalno-razvojno delovati ter prispevati nova znanja ali stvaritve,
izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela,
je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali
pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi,
da je po priznanju pomembnih umetniških del najmanj 3 mesece neprekinjeno
umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali pomembni umetniški ustanovi.
Enako kot delovanje na tuji univerzi ali umetniški ustanovi se vrednoti sodelovanje v
žiriji pri pomembnih mednarodnih umetniških tekmovanjih ali natečajih ali na
mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena;
poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetniške dosežke ter skrbi za njihovo uporabo
oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;
je bil mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu ali somentor pri dveh oziroma
mentor pri vsaj enem posebnem umetniškem dosežku;
je objavil znanstvena ali umetniška dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so
pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;
je vodil raziskovalne projekte in
ima soglasje habilitacijske komisije.

Količinski pogoji:




pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 90 točk (od
tega najmanj 20 točk iz pedagoške in najmanj 50 točk iz znanstvene ali umetniške
dejavnosti), od tega najmanj 30 točk v zadnjem volilnem obdobju (od tega najmanj
7,5 točk iz pedagoške in najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti);
je objavil vsaj 14 mednarodno odmevnih ali vrhunskih člankov (od tega najmanj 7
člankov od zadnje izvolitve v nižji naziv) pri katerih mora biti kandidat prvi ali vodilni
avtor, s seznama revij, ki ga pripravi članica. Od tega mora biti najmanj 6 člankov
objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI revije z IF>0 oz. AHCI revije ali v
revijah, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s pravkar
omenjenimi revijami, če je za habilitacijsko področje značilno, da SSCI, SCI revije z
IF>0 oz. AHCI revije niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti. Seznam
revij na predlog članice po predhodnem mnenju HK potrdi Senat UL.

Kandidat lahko največ 8 člankov iz druge alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI, oziroma

v revijah s seznama revij, ki ga na predlog članice po predhodnem mnenju habilitacijske
komisije potrdi Senat UL) nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene
monografije, učbenikom ali strokovnim dosežkom. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije,
izdane pri založbi s potrjenega seznama založnikov, nadomešča dva članka. Avtorstvo dela
znanstvene monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama založnikov (Priloga 6), pa
nadomešča en članek. Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo
ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim
učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega učbenika šteje kot en članek. Enega od
člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije, lahko nadomesti z vrhunskim strokovnim ali športnim dosežkom (prenos
tehnologij, patent, priprava zakonskih gradiv ipd.).
59. člen
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih in splošnih pogojev
izpolnjuje tudi naslednje posebne kakovostne in količinske pogoje:
Kakovostni pogoji:













je sposoben samostojno znanstveno, umetniško ali raziskovalno-razvojno delovati na
področju, na katerem se habilitira, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta
sposobnost se izkazuje z ustrezno bibliografijo na področju habilitiranja,
je uspešno deloval v strokovnem okolju;
izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela,
je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali
raziskovalni ustanovi v skupnem obsegu najmanj 3 mesece, od tega neprekinjeno po
vsaj 30 dni, ali
da je po priznanju pomembnih umetniških del najmanj 3 mesece, od tega
neprekinjeno po vsaj 30 dni, umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali
pomembni umetniški ustanovi. Enako kot delovanje na tuji univerzi ali umetniški
ustanovi se vrednoti sodelovanje v žiriji pri pomembnih mednarodnih umetniških
tekmovanjih ali natečajih, mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja
na mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in
kraj dogajanja izjemnega pomena.
je bil somentor pri najmanj enem zaključenem doktoratu ali je sicer ustrezno prispeval
k vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje:
o mentorstvo podiplomskemu študentu, ki mu je bil dovoljen neposreden prehod
z magistrskega na doktorski študij;
o mentorstvo študentom pri posebnih umetniških dosežkih, na tekmovanjih in v
okviru poklicnih umetniških ansamblov ali skupin;
o uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenim z
univerzitetno Prešernovo nagrado oziroma z nacionalno strokovno ali
mednarodno nagrado;
o glavno mentorstvo pri dveh zaključenih strokovnih specializacijah, vključno s
specialističnim izpitom;
vodenje raziskovalnega projekta in
ima soglasje habilitacijske komisije.

Količinski pogoji:




pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 60 točk (od
tega najmanj 15 točk iz pedagoške in najmanj 35 točk iz znanstvene ali umetniške
dejavnosti), od tega najmanj 25 točk v zadnjem volilnem obdobju (od tega najmanj
7,5 točk iz pedagoške in najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti);
je objavil vsaj 7 mednarodno odmevnih ali vrhunskih člankov (od tega najmanj 4
članke od zadnje izvolitve v nižji naziv) pri katerih mora biti kandidat prvi ali vodilni
avtor, s seznama revij, ki ga pripravi članica. Od tega morajo biti najmanj 3 članki
objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali v revijah, ki so po
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami, če je za habilitacijsko
področje značilno, da SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI revije niso edino zanesljivo merilo
za preverjanje odmevnosti. Seznam revij na predlog članice po predhodnem mnenju
HK potrdi Senat UL.

Kandidat lahko največ 4 članke iz druge alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI)
nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali
strokovnim dosežkom. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije, izdane pri založbi s
potrjenega seznama založnikov, nadomešča dva članka. Avtorstvo dela znanstvene
monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama založnikov, pa nadomešča en članek.
Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom
znanstvene monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega
od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije, lahko nadomesti z vrhunskim strokovnim ali športnim dosežkom (prenos
tehnologij, patent, priprava zakonskih gradiv ipd.).
63. člen
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih in splošnih pogojev izpolnjuje
tudi naslednje posebne kakovostne in količinske pogoje:
Kakovostni pogoji:




je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih, umetniških ali
strokovnih problemov.
aktivno deluje v mednarodnem prostoru;
ima soglasje habilitacijske komisije, ki temelji na celoviti (količinski in kakovostni)
presoji kandidatovega dela.

Količinski pogoji:



pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk iz naslova znanstvene
dejavnosti in
je objavil vsaj 3 mednarodno odmevne ali vrhunske članke pri katerih je bil prvi ali
vodilni avtor. Od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v
SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali v revijah, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti
primerljive s temi revijami, če je za habilitacijsko področje značilno, da SSCI, SCI z
IF>0 oz. AHCI revije niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti. Seznam
revij na predlog članice po predhodnem mnenju HK potrdi Senat UL.

Največ 2 članka iz druge alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega
članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) lahko kandidat
nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo v
znanstveni monografiji, izdano pri založbi s potrjenega seznama založnikov, nadomešča dva
članka. Avtorstvo v delu znanstvene monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama
založnikov, nadomešča en članek.
78. člen
Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv,
pri katerem se ne upošteva vrstni red nazivov.
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega
naziva. Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dosežku kandidata,
začnejo trije redni profesorji s področja kandidatove habilitacije, ki na lastno pobudo napišejo
tri ločene in neodvisne utemeljitve izjemnosti kandidatovega dosežka.
Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat izpolnjevati vse kakovostne in količinske
pogoje teh Meril za izvolitev v zaprošeni naziv.
80. člen
Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv,
ki odstopa od vrstnega reda, se šteje prejem pomembne, splošno znane mednarodne
nagrade, izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali
odločilen prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav ali umetniške
dejavnosti.
93. člen
(točkovalnik)
Kvantitativno vrednotenje znanstveno-raziskovalne, umetniške, pedagoške in strokovne
dejavnosti kandidatov se izvaja na temelju naslednjega točkovalnika:

1.
1.1

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Članki z recenzijo
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo
in povzetek v tujem jeziku

1.1.1

- I. skupina (zgornjih 5 % najvišje citiranih revij in posameznega
področja)
- II. skupina (SSCI, SCI, AHCI)
- III. skupina (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI )
- IV. skupina (ostale recenzirane revije)
- V. skupina (ostale revije)

1.1.2
1.1.3
1.1.4.
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2

Monografija (tuja)
Monografija (domača)
Del monografije (tuja)
Del monografije (domača)

do 12 točk
do 8 točk
do 6 točk
do 2 točke
do 1 točke
do 25 točk
do 20 točk
do 8 točk
do 4 točk

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6.
1.6.1
1.6.2
1.7
2.

Vabljeno objavljeno plenarno predavanje:
- na domačih znanstvenih konferencah
- na mednarodnih znanstvenih konferencah
Sekcijsko objavljeno predavanje:
- na domačih znanstvenih konferencah
- na mednarodnih znanstvenih konferencah
Dokumentirani objavljeni referati na znanstvenih simpozijih in
znanstvenih seminarjih:
- domači
- mednarodni
Objavljene recenzije v obliki članka
UMETNIŠKA DEJAVNOST

2 točki
5 točk
1 točka
3 točke

do 0,5 točke
do 1 točke
do 2 točki

2.1.

Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela

do 0.5 točk

2.2.

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z
objavljeno kritiko

do 2 točki

2.3.

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na
pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena

do 4 točke

2.4.

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na
mednarodni ravni

do 5 točk

2.5.

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga
stroka opredeljuje kot vrhunski dosežek nacionalnega pomena

do 8 točk

2.6.

Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga
stroka opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru

do 20 točk

2.7.
3.
3.1 3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4.1
3.1.4.2
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10

Ostala dokumentirana umetniška dejavnost po presoji strokovnih
komisij
PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Učbeniki
Univerzitetni učbenik z recenzijo
Nova, dopolnjena izdaja
Ostali neuniverzitetni recenzirani učbeniki
- učni pripomoček (tudi video predavanja)
- študijsko gradivo (v pisni ali e-obliki)
Mednarodni projekti na področju razvoja kurikulov študijskih
programov, pedagoških metod, itd.
Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi
Mentorstvo (somentorstvo se točkuje polovično)
- pri diplomah (UNI) oz. 2. bolonjska stopnja
- pri diplomah (VŠ) oz. 1. bolonjska stopnja
- pri študentskih raziskovalnih nalogah
- pri študentskih umetniških nalogah
- pri nacionalnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah
- pri mednarodnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah
- pri Prešernovih nagradah (fakultetnih)
- pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih)
- pri magisterijih po programih pred uvedbo bolonjskih
programov
- pri doktoratih

do 5 točk

do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk
do 2 točki
do 2 točki
do 3 točke
do 8 točk
do 1 točke
do 0,5 točke
do 1 točke
do 1 točke
do 1,5 točke
do 2 točki
do 1,5 točke
do 2 točki
do2 točki
do 3 točke

3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8

Študentska ocena, povprečna anketna ocena več kot 4.5 za
do 3 točke
vsako leto, ocena se upošteva pri največ enem predmetu letno
Študentska nagrada za pedagoško delo (nagrade opredelijo
do 3 točke
članice s posebnim pravilnikom)
Organizacija poletne šole, seminarja, tekmovanja s
- pretežno tujo udeležbo
do 2 točki
- pretežno domačo udeležbo
do 1 točke
Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju (na ravni do 1 točke
univerze ali v mednarodnem prostoru) – s potrdilom
STROKOVNA DEJAVNOST
Poljudno-znanstvena knjiga
- doma
do 3 točke
- v tujini
do 6 točk
Urednik ali sourednik revije, knjige, zbornika konference
- domače
do 3 točke
- tuje
do 6 točk
Strokovni članek ali računalniški program
do 1 točka
Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize
do 0.5 točke
Poljudno strokovni članki
do 0.1 točke
Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma
Podeljeni patenti pri nacionalnem uradu
3 točke
Podeljeni patent pri evropskem patentnem uradu
6 točk
Podeljeni triadni patent (EU,ZDA, Japonska)
12 točk
Soustvarjanje vrhunskega športnega dosežka
Medalja na evropskem prvenstvu
3 točke
Medalja na svetovnem prvenstvu
5 točk
Medalja na Olimpijskih igrah
10 točk
Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih do 12 točk
komisij

