Priloga k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (velja za UL FGG)
Razvrstitev in točkovanje revij
SKUPINA
I. skupina
II.a skupina
II.b skupina
III. skupina

REVIJE, KI PRIPADAJO SKUPINI
TOČKE
Revije SCI-Exp ali SSCI (zgornjih 5,0 % po IF)
12
Revije SCI-Exp ali SSCI (1., 2. in 3. kvartil) ali A&HCI
8
Revije SCI-Exp ali SSCI (4. kvartil, IF>0)
5
Revije SCI-Exp ali SSCI (IF=0) ali revije s seznama UL FGG
4
(največ 10 revij za posamezno habilitacijsko področje)
IV. skupina
Ostale recenzirane revije
2
V. skupina
Ostale revije
1
Opomba: če je indeksirana revija s faktorjem vpliva SCI-Exp ali SSCI uvrščena v več
kategorij, se upošteva najvišji kvartil revije.
Količinski pogoji za izvolitve
Redni profesor (56. člen)
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih
kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne, pedagoške in strokovne
dejavnosti doseže kumulativno najmanj 90 točk, od tega najmanj 50 točk iz znanstvene in
najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti. Od oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv
mora doseči najmanj 30 točk, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene in najmanj 7,5 točk iz
pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora objaviti vsaj 14 člankov v revijah iz skupin I. – III. (od tega najmanj 7 del od
oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor. Od
tega mora biti vsaj 10 objav v revijah skupine I. ali II.a.
Mednarodna odmevnost: vsaj 50 čistih citatov v bazi WoS ali SCOPUS.
Kandidat lahko namesto del iz skupin II.b in III. predloži kot pomembna dela:
• monografijo oz. del monografije,
• recenzirani univerzitetni učbenik,
• dokumentirano strokovno delo,
• patent.
Dodatni pogoji (UL FGG):
• največ polovica člankov, ki jih kandidat predloži kot pomembna dela, je lahko
objavljena v isti reviji, razen, če je revija v 1. kvartilu,
• kandidat mora objaviti vsaj 3 izvirne ali pregledne znanstvene članke v slovenskem
jeziku. Recenzirani univerzitetni učbenik v slovenskem jeziku lahko nadomesti 3
znanstvene članke v slovenskem jeziku.
Znanstveni svetnik (56. člen)

V naziv znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih
pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 90 točk.
Od oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv mora iz znanstveno-raziskovalne
dejavnosti doseči najmanj 30 točk.

Izredni profesor (61. člen)

V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in
posebnih kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne, pedagoške in
strokovne dejavnosti doseže kumulativno najmanj 60 točk, od tega najmanj 35 točk iz
znanstvene in najmanj 15 točk iz pedagoške dejavnosti. Od oddaje vloge za prvo izvolitev v
trenutni naziv mora doseči najmanj 25 točk, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene in
najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora objaviti vsaj 7 člankov v revijah iz skupin I. – III. (od tega najmanj 4 dela od
oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor. Od
tega mora biti vsaj 5 člankov v revijah skupine I. ali II.a.
Mednarodna odmevnost: vsaj 20 čistih citatov v bazi WoS ali SCOPUS.
Kandidat lahko namesto del iz skupin II.b in III. predloži kot pomembna dela:
• monografijo oz. del monografije,
• recenzirani univerzitetni učbenik,
• dokumentirano strokovno delo,
• patent.
Dodatni pogoji (UL FGG):
• največ polovica člankov, ki jih kandidat predloži kot pomembna dela, je lahko
objavljena v isti reviji, razen, če je revija v 1. kvartilu,
• kandidat mora objaviti vsaj 2 izvirna ali pregledna znanstvena članka v slovenskem
jeziku. Recenzirani univerzitetni učbenik v slovenskem jeziku lahko nadomesti 3
znanstvene članke v slovenskem jeziku.
Izredni profesor – ponovna izvolitev (63. člen)

V naziv izrednega profesorja je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki od oddaje vloge za
zadnjo izvolitev doseže vsaj 15 točk, od tega najmanj 9 točk iz znanstvene in najmanj 5 točk
iz pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 3 članke v revijah iz skupin I.
– III., pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor.
Višji znanstveni sodelavec (61. člen)

V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju
splošnih pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 60 točk.
Od oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv mora iz znanstveno-raziskovalne
dejavnosti doseči najmanj 15 točk.
Višji znanstveni sodelavec – ponovna izvolitev (63. člen)

V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki od oddaje
vloge za zadnjo izvolitev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 15 točk.

Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 3 članke v revijah iz skupin I.
– III., pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor.

Prehodno obdobje
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec – ponovna izvolitev
Za vloge, oddane do 1. 1. 2022 velja:
Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 2 članka v revijah iz skupin I.
– III.
Mednarodna odmevnost: vsaj 10 čistih citatov (vsaj 3 v bazi WoS).
Docent (67. člen)
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih
kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20
točk.
Kandidat mora objaviti vsaj 3 članke v revijah iz skupin I. – III., pri katerih mora biti prvi ali
vodilni avtor. Od tega morata biti vsaj 2 članka v revijah skupine I. ali II.a.
Kandidat lahko namesto del iz skupin II.b in III. predloži kot pomembna dela:
• monografijo oz. del monografije,
• recenzirani univerzitetni učbenik,
• dokumentirano strokovno delo,
• patent.
Mednarodna odmevnost: vsaj 3 čisti citati v bazi WoS ali SCOPUS.
Dodatni pogoji (UL FGG):
• največ polovica člankov, ki jih kandidat predloži kot pomembna dela, je lahko
objavljena v isti reviji, razen, če je revija v 1. kvartilu,
• kandidat mora objaviti vsaj 1 izviren ali pregleden znanstveni članek v slovenskem
jeziku. Recenzirani univerzitetni učbenik v slovenskem jeziku lahko nadomesti 3
znanstvene članke v slovenskem jeziku.
Docent – ponovna izvolitev (69. člen)

V naziv docenta je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki od oddaje vloge za zadnjo izvolitev
doseže najmanj 12 točk, od tega najmanj 7,5 točk iz znanstvene in najmanj 3,75 točk iz
pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 2 članka v revijah iz skupin I.
– III., pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor.
Znanstveni sodelavec (67. člen)

V naziv znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih
pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20 točk.

Znanstveni sodelavec – ponovna izvolitev (69. člen)

V naziv znanstvenega sodelavca je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki od oddaje vloge za
zadnjo izvolitev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 12 točk.
Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 2 članka v revijah iz skupin I.
– III., pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor.

Prehodno obdobje
Docent, znanstveni sodelavec – ponovna izvolitev
Za vloge, oddane do 1. 1. 2022 velja:
Kandidat mora od oddaje vloge za zadnjo izvolitev objaviti vsaj 1 članek v revijah iz skupin I.
– III..
Mednarodna odmevnost: vsaj 2 čista citata (vsaj 1 v bazi WoS).

Priloga: Seznam založb, ki velja na UL FGG
V skladu s posebnimi pogoji za izvolitev v naziv, ki omogočajo nadomeščanje pomembnih
del z avtorstvom monografije ali dela monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama
založb, se za vsa habilitacijska področja na UL FGG uporablja naslednji seznam založb:
1. ASCE
2. Elsevier
3. Mc-Graw Hill
4. Springer Publishing Company
5. Taylor & Francis Group
6. Thomas Telford
7. Wiley – Blackwell
8. Založbe univerz, ki so uvrščene na prvih 100 mest na ARWU lestvici

Seznam revij III. skupine

1

Habilitacijsko Revija
področje na
UL FGG
Geodezija in geoinformatika
1
Allgemeine Vermessungs Nachrichten
2
Cartographica
3

Contributions to Geophysics and Geodesy

4

Informatica - Ljubljana

Österreichische Zeitschrift für
Vermessungswesen und Geoinformation
6
Journal of Geodetic Science
7
Journal of European Real Estate Research
8
International Journal of Cartography
Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo
Felsbau/ Geomechanics and Tunneling /
1
Geomechanik und Tunnelbau
Journal of Information technology and
2
construction
5

2

0002-5968
0317-7173
1335-2806
1338-0540
1854-3871
0350-5596
0029-9650
2081-9943
1753-9269
2372-9341
0174-6979
1865-7362
1874-4753

3

Informatica - Ljubljana

1854-3871
0350-5596

4

International Journal for Engineering
Modelling

1330-1365

5

Steel Construction: Design and Research

1867-0539
1867-0520

6
7

3

ISSN

WSEAS Transactions on Systems and
Control
Journal of Building Engineering

1991-8763
2352-7102

8

International Journal on Hydropower &
Dams

1352-2523

9

Acta hydrotechnica

0352-3551
1581-0267

Načrtovanje in urejanje prostora
1

Urbani izziv

2
3

Flächenmanagement und Bodenordnung
Journal of European Real Estate Research

0353-6483
1855-8399
1616-0991
1753-9269

