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1. Interpretacija količinskih pogojev za izvolitev v posamezni naziv
i. Redni profesor in znanstveni svetnik (54. člen Meril):
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih
kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (objavljena dela),
pedagoške in strokovne dejavnosti doseže kumulativno najmanj 90 točk, od tega najmanj 50
točk iz znanstvene (vsaj 70 % na osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah) in 20 točk iz
pedagoške dejavnosti. V zadnjem volilnem obdobju mora doseči najmanj 30 točk od tega
najmanj 15 točk iz znanstvene in 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora objaviti vsaj 14 člankov, (od tega najmanj 7 člankov od zadnje izvolitve
v nižji naziv) pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v revijah iz skupin I. do IIIb
(obvezno 10 del objavljenih iz skupin revij indeksiranih v SCI z IF>0,0 oz. v SSCI)
V naziv znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih
pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 90 točk. (vsaj 70 % točk na
osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
Mednarodna odmevnost: 50 čistih citatov iz baze SICRIS.

ii. Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec (58. člen Meril):
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in
posebnih kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne (objavljena dela),
pedagoške in strokovne dejavnosti doseže kumulativno najmanj 60 točk, od tega najmanj 35
točk iz znanstvene (70 % točk na osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah) in 15 točk iz
pedagoške dejavnosti V zadnjem volilnem obdobju mora doseči najmanj 25 točk, od tega
najmanj 15 točk iz znanstvene in 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti.
Kandidat mora objaviti vsaj 7 člankov, (od tega najmanj 4 članke od zadnje izvolitve v
nižji naziv) pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v revijah iz skupin I. do IIIb
(obvezno 5 del objavljenih iz skupin revij indeksiranih v SCI z IF>0,0 oz. v SSCI)
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju
splošnih pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 60 točk. (vsaj 70 %
točk na osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
Mednarodna odmevnost: 20 čistih citatov iz baze SICRIS.

iii. Docent in znanstveni sodelavec (62. člen Meril):
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih
kakovostnih pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20
točk. (vsaj 70 % točk na osnovi objav v znanstvenih revijah).
Kandidat mora objaviti vsaj 3 članke pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v
revijah iz skupin I. do IIIb (obvezno 1 delo iz skupin revij z IF>0,0).
V naziv znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih
pogojev iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20 točk. (vsaj 70 % točk na
osnovi objav v znanstvenih revijah).
Mednarodna odmevnost: 3 čiste citate iz baze SICRIS

2. Točkovalnik - 92. člen Meril
1. 1. 1. I. skupina: (zgornjih 5% najvišje citiranih revij
iz posameznega področja) ..................................................... do 12 t.
1. 1. 2. II. skupina: revije (SSCI, SCI) IF> 1do 8 t.
1. 1. 3. IIIa. skupina: revije(SSCI, SCI) IF<1 ....................................................... do 6 t.
1. 1. 3. IIIb. skupina: revije, ki jih indeksirajo svetovne baze
podatkov........................ .............................................................................. do 4 t.
1. 1. 4. IV. skupina: revije z eksterno recenzijo..................................................... do 2 t.
1.1. 5. V. skupina: revije z uredniško recenzijo ..................................................... do 1 t.

3. Priloga 5 - seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti
primerljive z revijami indeksiranimi v SSCI in SCI in so uvrščene v skupino IIIa
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