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Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev , znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev (v nadaljevanju Merila za izvolitev) so skladna z Minimalnimi standardi za izvolitev
v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na
visokošolskih zavodih (v nadaljevanju Minimalni standardi), ki jih je sprejel Svet Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 18. 11. 2010 (v nadaljevanju Svet
agencije), in z določili Zakona o visokem šolstvu v Republiki Sloveniji. Minimalni standardi
Sveta agencije so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 95/2010 dne 29. 11.
2010.
Na osnovi Minimalnih standardov Sveta agencije je Senat FKPV (v nadaljevanju senat) na 38.
seji, 25. 5. 2011, v skladu z določili Statuta FKPV sprejel ta Merila za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev z dopolnitvami.
Izrazi v obliki za moški spol so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. člen
Z Merili za izvolitev FKPV določa pogoje in lastna merila skladno s spoštovanjem kriterijev v
Minimalnih standardih. Postopek za izvolitev v nazive je določen v Pravilniku o postopku za
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev
FKPV (v nadaljevanju Pravilnik o postopku za izvolitev v nazive).
2. člen
I. NAZIVI
Izobraževalno, znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na FKPV opravljajo visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO:
– redni profesor,
– izredni profesor,
– docent in
– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka),
za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:
– višji predavatelj in
– predavatelj.
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO:
– znanstveni svetnik,
– višji znanstveni sodelavec,
– znanstveni sodelavec in
– asistenti raziskovalci:
– asistent z doktoratom,
– asistent z magisterijem znanosti,
– asistent

NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO:
– asistent,
– bibliotekar,
– strokovni svetnik,
– višji strokovni sodelavec,
– strokovni sodelavec in
– učitelj veščin.
3. člen
A) TRAJANJE NAZIVA
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.
Asistenti in asistenti – raziskovalci so izvoljeni v naziv za obdobje treh let.
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci (z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih
svetnikov) so izvoljeni za obdobje petih let (volilno obdobje). Ponovno so lahko izvoljeni v isti
naziv za enako obdobje po pogojih za ponovno izvolitev.
Upokojeni učitelji zadržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi.
Podaljšanje volilnega obdobja visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev, zaposlenih na FKPV, se lahko izvede za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega
dopusta ali dolgotrajnih zdravstvenih težav. Na podlagi vloge prosilca in pozitivnega mnenja
senata, izda dekan FKPV odločbo o podaljšanju volilnega obdobja.
4. člen
B) RAZMERJE MED PEDAGOŠKIMI IN RAZISKOVALNIMI NAZIVI
Visokošolski učitelj je lahko na osnovi izvolitve v ustrezni pedagoški naziv izvoljen v
znanstveni naziv pod enakimi pogoji, kot to opredeljuje 3. člen teh meril. V tem primeru velja
znanstveni naziv do poteka pedagoškega naziva. Redni profesor je lahko izvoljen v naziv
znanstveni svetnik, izredni profesor v višji znanstveni sodelavec, docent v naziv znanstveni
sodelavec, asistent pa v naziv asistent – raziskovalec.
5. člen
II. PODROČJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE (HABILITACIJSKA PODROČJA)
Kandidat je lahko izvoljen v naziv za največ dve področji. Področja za izvolitev v nazive so
navedena v Prilogi 1. Znanstvena in strokovna področja za izvolitve v naziv ustrezajo
znanstvenim in strokovnim področjem študijskih programov, ki jih izvaja FKPV. Senat lahko na
predlog Komisije za izvolitev v nazive dopolni ali spremeni seznam področij. Sklep senata ima
za posledico spremembo teh Meril za izvolitev.

III. POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV
6 . člen
(kumulativno izpolnjevanje pogojev)
Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne
standarde za izvolitev v naziv.
A. TEMELJNI POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV
7. člen
(temeljni pogoji za izvolitev v naziv)
Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za
izvolitev v naziv.
8. člen
Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so:
– izkazana ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,
– izkazana usposobljenost za strokovno delo,
– izkazana pedagoška usposobljenost,
– pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– vsaj 1 udeležba na internih usposabljanjih za visokošolske učitelje FKPV v 5 letih pred
oddajo prošnje za izvolitev,
– vsaj 1 prispevek na Mednarodni znanstveni konferenci FKPV v 5 letih pred oddajo prošnje
za izvolitev.
Zadnji dve alineji ne veljata za kandidate, ki za izvolitev v naziv na FKPV zaprosijo prvič.
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega
delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca,
bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi.
9. člen
(izkazovanje strokovne usposobljenosti)
Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih
in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim
sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, uspešnim vodenjem poslovnih
sistemov, uspešno izvedbo razvojnih poslovnih projektov, dokumentiranimi izkušnjami iz
poslovnega svetovanja, podeljenimi patenti in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na
področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti.
Strokovna znanja je mogoče pridobiti tudi z internim usposabljanjem na FKPV. Za interna
usposabljanja štejejo:
− izvedba tematskih predavanj na Akademskem zboru FKPV,
− udeležba na vabljenih predavanjih,
− udeležba na poletni šoli ali sorodnih dogodkih,

−
−

interni tečaji tujih jezikov in
drugi strokovni seminarji v organizaciji FKPV.
10. člen
(izkazovanje pedagoške usposobljenosti)

Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v prvi naziv visokošolskega učitelja izkazuje s
preizkusnim predavanjem.
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali pri
ponovni izvolitvi mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta, ki temelji na rezultatih
študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela.
11. člen
(izkazovanje aktivnega znanja tujega jezika)
Aktivno znanje tujega jezika (angl., nem., fran., rus. …) se izkazuje z dokazilom institucije,
pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju
določenega jezika.
Ustrezna so naslednja potrdila:
– o izpitih iz angleškega jezika univerze Cambridge (FCE, CAE, PCE, BEC Vantage, BEC
Proficiency),
– o znanju tujega jezika (angleški, nemški, francoski, italijanski, ruski jezik), ki ga izda
izobraževalni center Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
– o izpitu IELTS (angleščina),
– o izpitu TOEFEL (angleščina) ali
– Državnega izpitnega centra (vsi jeziki).
Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po
programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov in je tudi diplomsko oziroma
magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o
aktivnem znanju tujega jezika.
Znanje tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi.
B. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV
12. člen
(splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv)
Splošni pogoji so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih pogojev izpolnjevati kandidat
za izvolitev v posamezni naziv.
V naziv:
1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega
znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima
– doktorat znanosti;

2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje (po EOVK klasifikaciji);
3. predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima
– najmanj 5 let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje;
4. predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je lahko
izvoljen, kdor ima
– najmanj 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge
stopnje;
5. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in vsaj 3 leta pedagoške prakse;
6. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in je med študijem dosegel povprečno oceno vsaj
prav dobro (8);
7. strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in vsaj 15 let ustrezne strokovne prakse na področju,
povezanem s področjem, na katerem se voli v naziv;
8. višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in vsaj 10 let ustrezne prakse na področju,
povezanem s področjem, na katerem se voli v naziv;
9. strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in vsaj 2 leti ustrezne prakse na področju,
povezanem s področjem, na katerem se voli v naziv;
10. učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje in vsaj 5 let ustrezne prakse na področju,
povezanem s področjem, na katerem se voli v naziv;
11. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima
– izobrazbo najmanj druge stopnje, vsaj 3 leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost
za samostojno strokovno delo.
a. Elementi usposobljenosti za področje imenovanja
13. člen
(vsebinski elementi)
Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so:
– uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov,
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru,
– izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd.

14. člen
(izkazovanje usposobljenosti na področju imenovanja)
Usposobljenost na področju imenovanja v naziv se izkazuje z:
– ustrezno bibliografijo na področju, na katerem se kandidat imenuje v naziv,
– dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
– pozitivnimi ocenami poročevalcev.
15. člen
(objava del)
Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava stroka
za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega želi biti
kandidat izvoljen.
Kandidat lahko dela z mednarodno pomembnostjo nadomesti z deli, ki so pomembna za
narodno ali državno samobitnost in kulturo na področjih izvolitve, kjer nastopi v
mednarodnem prostoru niso mogoči oziroma niso primerni kot merilo kakovosti. Ta področja
na predlog Komisije za izvolitev v nazive potrdi Senat FKPV.
16. člen
(mednarodna odmevnost)
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci
mednarodne odmevnosti:
– dokazljivi citati v znanstveni literaturi,
– vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih (v to kategorijo ne spadajo
splošna povabila »Call for papers«),
– članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij,
– članstvom v tujih akademijah,
– nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih in podiplomskih programih ter
– pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov na tujih univerzah.
17. člen
(vrsta objave)
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih
tujih jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF > 0 ali
v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi
revijami. Seznam teh revij sprejme Senat visokošolskega zavoda. Seznam revij je Priloga 2 teh
Meril za izvolitve v nazive.
18. člen
(avtorstvo)
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, morajo
soavtorji napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor.

Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji
razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva.
b. Elementi pedagoške usposobljenosti
19. člen
(presoja pedagoške usposobljenosti)
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti za izvolitev v naziv so:
– razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ali preverjanja
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 usposabljanje po splošnih programih pedagoškega usposabljanja ali
individualnih programih visokošolskega zavoda.
C. POSEBNI POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV
20. člen
Posebni pogoji so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in splošnih
pogojev izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv.
Redni profesor in znanstveni svetnik
21. člen
V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg
temeljnih in splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne kakovostne in količinske
pogoje:
Kakovostni pogoji:
– je sposoben samostojno znanstveno, umetniško in raziskovalno-razvojno delovati na
področju, za katerega želi biti izvoljen, in prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati
mednarodno odmevnost svojega dela;
– je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško
deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;
– poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati
slovensko in mednarodno znanje in kulturo;
– je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh, kjer
mentorstvo šteje tudi v primeru temeljeno zavrnjene doktorske disertacije;
– je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke
v mednarodnem in nacionalnem okviru;

–
–

je vodil raziskovalne projekte;
ima soglasje Komisije za izvolitev v nazive.

Količinski pogoji:
– je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih je
prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku
prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah,
indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF > 0. Če je za habilitacijsko
področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF
> 0 niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami.
– pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške ter strokovne dejavnosti doseže najmanj 80
točk.
Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz.
Scopus(h) z IF > 0, nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije,
učbenikom ali strokovnim dosežkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka,
avtorstvo dela znanstvene monografije pa nadomešča 1 članek. Dva od člankov, ki jih
kandidat nadomešča z monografijo ali delom monografije, se lahko nadomesti z recenziranim
univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega učbenika šteje kot 1
članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom
znanstvene monografije, se lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim, strokovnim (prenos
tehnologij, podeljen patent s preizkusom ipd.) ali športnim dosežkom.
Točkovanje količinskih in kakovostnih pogojev se izvede na obrazcu Točkovnik – pregled dela
in sistem točkovanja, ki je priloga Pravilnika o postopku za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih sodelavcev in strokovnih sodelavcev FKPV. Ugotavlja se, ali kandidat
izpolnjuje zahtevano kvoto 80 točk, od tega:
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
40 točk,
– pedagoška dejavnost
20 točk in
– strokovna dejavnost
20 točk.
22. člen
(javno predavanje)
Kandidati za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno
predavanje na temo iz področja imenovanja.
Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec
23. člen
V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki
poleg temeljnih in splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:

Kakovostni pogoji:
– je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, na
katerem se izvoli ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta sposobnost se
izkazuje z ustrezno bibliografijo na področju izvolitve v naziv;
– 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 neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako kot delovanje na tuji univerzi
se vrednoti 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 eni zaključeni doktorski disertaciji, kjer somentorstvo šteje
tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije ali je sicer ustrezno prispeval k
vzgoji strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje:
– uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado;
– glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih, mentorstvo šteje tudi v
primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;
– vodenje raziskovalnega projekta;
– ima soglasje Komisije za izvolitev v nazive.
Količinski pogoji:
– je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 članke od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri
katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku
enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj 3 članki
objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF > 0. Če je
za izvolitveno področje značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz.
Scopus(h) z IF > 0, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo
revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami.
– pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk
Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz.
Scopus(h) z IF > 0) nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije,
učbenikom, raziskovalnim ali strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.).
Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela znanstvene
monografije pa 1 članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z monografijo ali
delom 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 športnim dosežkom.
Točkovanje količinskih in kakovostnih pogojev se izvede na obrazcu Točkovnik – pregled dela
in sistem točkovanja, ki je priloga Pravilnika o postopku za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FKPV. Ugotavlja se, ali kandidat
izpolnjuje 50 točk, od tega:
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
20 točk,
– pedagoška dejavnost
15 točk in

–

strokovna dejavnost

15 točk.

Docent in znanstveni sodelavec
24. člen
V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in
splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:
Kakovostni pogoji:
– je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;
– aktivno deluje v mednarodnem prostoru;
– ima soglasje Komisije za izvolitev v nazive.
Količinski pogoji:
– je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj 1
članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF >
0. Če je za področje izvolitve značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d)
oz. Scopus(h) z IF > 0, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se
upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi
revijami (Priloga 2).
– pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 30 točk.
Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata
obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) oz.
Scopus(h) z IF > 0) nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije.
Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene
monografije nadomešča 1 članek.
Točkovanje količinskih in kakovostnih pogojev se izvede na obrazcu Točkovnik – pregled dela
in sistem točkovanja, ki je priloga Pravilnika o postopku za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FKPV. Ugotavlja se, ali kandidat
izpolnjuje 30 točk, in sicer:
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
12 točk,
– pedagoška dejavnost
9 točk in
– strokovna dejavnost
9 točk.
Višji predavatelj
25. člen
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor poleg izobrazbenih pogojev in minimalnih
standardov izpolnjuje tudi določene kakovostne pogoje.
Kakovostni pogoji:
– izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo sposobnost samostojnega
znanstvenoraziskovalnega in aplikativno-razvojnega strokovnega delovanja na
habilitacijskem področju,
– objavljanje ali javna predstavitev svojega dela v obliki, ki jo priznava stroka,

–

pozitivna ocena strokovne komisije.

Točkovanje količinskih in kakovostnih pogojev se izvede na obrazcu Točkovnik – pregled dela
in sistem točkovanja, ki je priloga Pravilnika o postopku za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FKPV. Ugotavlja se, ali kandidat
dosega skupno 16 točk po vseh treh kriterijih delovanja, in sicer:
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
4 točke,
– pedagoška dejavnost
4 točke in
– strokovna dejavnost
8 točk.
Predavatelj
26. člen
V naziv predavatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zahtevane izobrazbene pogoje in
minimalne standarde ter je uveljavljen v stroki oziroma področju, za katerega želi biti
habilitiran in ima pridobljeno pozitivno oceno strokovne komisije.
Lektor
27. člen
V naziv lektorja je lahko izvoljen, kdor poleg izobrazbenih pogojev in minimalnih standardov
izpolnjuje še tri zahteve:
– ima 3 leta ustrezne jezikovne pedagoške prakse,
– ima ustrezno bibliografijo z deli in stvaritvami, ki jih priznava stroka habilitacijskega
področja in
– pridobi pozitivno oceno strokovne komisije.
Asistent in asistent-raziskovalec
28. člen
V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat z ustrezno izobrazbo pod naslednjimi pogoji:
– je dokončal študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8) po izračunu vseh študijskih
obveznosti (izpiti, vaje, seminarji) in je tudi ocena zaključnega dela (diploma, magisterij)
enako visoka,
– je pokazal sposobnost za strokovno, znanstvenoraziskovalno in razvojno delovanje.
IV. POGOJI ZA PONOVNO IZVOLITEV
a. Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca
29. člen
(ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca)
Pri ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca za isto
izvolitveno področje mora kandidat od zadnje izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico pogojev,
ki jih zahteva zavod pri prvi izvolitvi v naziv, in sicer:

Ponovna izvolitev v isti naziv
Področje delovanja
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
– pedagoška dejavnost
– strokovna dejavnost
SKUPAJ

red. prof.
20
10
10
40

Št. točk
izr. prof.
doc.
10
6
7,5
4,5
7,5
4,5
25
15

viš. pred.
2
2
4
8

Znanstvenoraziskovalno dejavnost za ponovno izvolitev v naziv docent izkazuje kandidat z
naslednjimi dosežki:
– skupno mora kot prvi ali vodilni avtor objaviti vsaj 1,5 izvirna znanstvena članka,
– z znanstveno monografijo lahko nadomesti objavo 1 izvirnega znanstvenega članka,
vendar ne izvirnega znanstvenega članka, objavljenega v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI,
A&HCI, Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF > 0 oz. revijah, ki jih je za relevantne potrdil Senat
FKPV.
Znanstvenoraziskovalno dejavnost za ponovno izvolitev v naziv izredni profesor izkazuje
kandidat z naslednjimi dosežki:
– v obdobju od zadnje izvolitve mora objaviti vsaj 4 izvirne znanstvene članke, pri katerih je
prvi oz. vodilni avtor,
– objaviti mora vsaj 2 izvirna znanstvena članka v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI,
Scopus(d) oz. Scopus(h) z IF > 0, pri katerih mora biti prvi oz. vodilni avtor;
– število objav izvirnih znanstvenih člankov lahko kandidat nadomesti z izdajo znanstvene
monografije (1 znanstvena monografija nadomesti 2 izvirna znanstvena članka), vendar
mora za ponovno imenovanje objaviti vsaj 2 izvirna znanstvena članka iz 2. alineje tega
odstavka.
30. člen
(izvolitev v nižji naziv)
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če
je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za
ponovno izvolitev v nižji naziv.
b. Ponovna izvolitev v naziv asistenta
31. člen
(ponovna izvolitev v naziv asistenta)
Če je asistent dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter ima
dokazila o pedagoški usposobljenosti, je lahko v isti naziv izvoljen trikrat. Pri nadaljnjih
izvolitvah se zahteva doktorat znanosti.
V. PREDČASNA IZVOLITEV V NAZIV IN IZVOLITEV MIMO VRSTNEGA REDA
32. člen
(predčasna izvolitev)
Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv,
pri katerem se upošteva vrstni red nazivov.

Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat izpolnjevati poleg temeljnih, splošnih in
posebnih pogojev tudi izjemne dosežke.
Prejšnje določilo velja tudi za izvolitev mimo vrstnega reda imenovanj.
33. člen
(izjemni dosežki)
Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv
mimo vrstnega reda, se štejejo 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.
34. člen
(ugotavljanje enakovrednosti pridobljenih nazivov na drugih visokošolskih zavodih v
Sloveniji in tujini)
Za visokošolske učitelje, ki so pridobili naziv na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali
tujini, se na podlagi teh standardov izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva. Komisija
za izvolitev v nazive izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, Senat FKPV pa podeli
naziv, področje izvolitve v naziv in dobo veljavnosti naziva.
VI. POSTOPEK IZVOLITVE
35. člen
(postopek izvolitve)
Postopek za izvolitev v naziv na FKPV je določen v Pravilniku o postopku za izvolitev v nazive,
ki ga je sprejel Senat FKPV dne, 2. 6. 2010 z dopolnitvami.
Kandidat za pridobitev naziva visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca predloži
Komisiji za izvolitev v nazive Vlogo za izvolitev v naziv (Obrazec HAB-1) z naslednjimi
prilogami:
1. Življenjepis z natančnimi osebnimi podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah in
podatki o sodelovanju v strokovnih združenjih in društvih (obrazec Europass);
2. Izpis iz SICRIS-a (če ima kandidat šifro raziskovalca pri ARRS);
3. Osebno bibliografijo, ki jo izpiše iz COBISS-a ;
4. Izpolnjen obrazec Točkovnik – pregled dela in sistem točkovanja in dokazila o
vrednotenju skladno z Merili za izvolitev v nazive (ne velja za naziv asistent in predavatelj);
5. Dokazilo o predhodni izvolitvi v naziv (v kolikor je bil kandidat že imenovan v naziv);
6. Dokazila o zaposlitvi (zaposlitvah);
7. Dokazilo pristojne institucije o aktivnem znanju tujega jezika (za prvo imenovanje);
8. Overjene kopije diplom;
9. Dokazilo o udeležbi ne mednarodni znanstveni konferenci FKPV (za ponovno imenovanje
– vsaj 1 v petih letih – dokazilo je potrebno priložiti, če udeležba/objava ni razvidna iz
osebne bibliografije kandidata);
10. Dokazilo o udeležbi na internem usposabljanju na FKPV (za ponovno imenovanje – vsaj 1
v petih letih);
11. Dokazilo o plačilu stroškov postopka imenovanja.

Pristojna strokovna služba vlogo preveri in če je nepopolna, kandidata pozove v dopolnitev
vloge in določi rok. Če kandidat v zahtevanem roku vloge ne dopolni, se šteje, da je predlog
umaknil.
36. člen
Vloge kandidatov za izvolitev v naziv obravnava Komisija za izvolitev v nazive, predlaga
senatu člane strokovne komisije, pregleda poročila te komisije ter pripravi predlog za izvolitev
v naziv kandidatov za sejo senata.
37. člen
Sklep senata o izvolitvi v naziv je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov.
Sklep o izvolitvi v naziv vsebuje:
– osebne podatke o kandidatu,
– naziv, v katerega je bil kandidat izvoljen,
– predmetno področje oz. znanstveno disciplino izvolitve z navedbo študijskih predmetov,
– dobo trajanja izvolitve,
– obrazložitev,
– pravni pouk in
– datum seje senata ter podpis dekana.
Na podlagi sklepa senata Komisija za izvolitev v nazive kandidatu izda odločbo o imenovanju.
Če senat ne potrdi izvolitve v naziv, se kandidatu dostavi obrazložitev negativne odločitve in
ustrezen pravni pouk.
38. člen
Kandidat ima v postopku izvolitve v naziv pravico pritožbe na sklep senata v roku 15 dni.
Pritožbo je senat dolžan obravnavati v roku 30 dni po prejemu in določiti pooblaščeno osebo
za proučitev, ki mora pripraviti poročilo v roku 30 dni od prejema pooblastila.
Če senat ugotovi, da je pritožba utemeljena, sprejme sklep in vrne zadevo v tisto fazo
postopka, v kateri je prišlo do kršitve.
Če senat pritožbi kandidata ne ugodi, ima kandidat možnost upravnega spora v skladu z
Zakonom o upravnem postopku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo teh Minimalnih standardov, se končajo po
pogojih in merilih zavoda, po katerih so bili začeti.

40. člen
(ponovna izvolitev v isti ali višji naziv po prejšnjih merilih)
Kandidat, ki je bil izvoljen v naziv po prejšnjih merilih za izvolitev v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, lahko, ko mu poteče ta naziv, še
enkrat zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv, po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi v
trenutni naziv.
41. člen
(rok za pripravo meril)
Merila za izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev se v skladu z določili Minimalnih standardov Sveta agencije začnejo uporabljati
šest mesecev po objavi Minimalnih standardov v Uradnem listu Republike Slovenije, to je od
29. 5. 2011 dalje.
Dekanja FKPV
doc. dr. Tatjana Kovač

Priloga 1: PODROČJA ZA IZVOLITEV V NAZIVE (habilitacijska področja)

KLASIFIKACIJA VED - KLASIUS-P
0

SPLOŠNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI
OPISMENJEVANJE (BRANJE, PISANJE,
08
RAČUNANJE)
0809 Opismenjevanje (drugo)
2
UMETNOST IN HUMANISTIKA
22
HUMANISTIKA
222 Tuji jeziki
3
31
DRUŽBENE VEDE
3111 Psihologija
3121 Sociologija
3141 Ekonomija
– ekonomija
34
POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
340 Poslovna informatika
– poslovna informatika
341 Prodaja, nabava, trgovina
– trženje
342 Marketing, raziskava trga
– trženje
3424 Odnosi z javnostmi, komunikologija
– komunikologija
Finančništvo, bančništvo,
343 zavarovalništvo
– finance
– bančništvo
– zavarovalništvo
Računovodstvo, knjigovodstvo in
344
davkarstvo
– računovodstvo in knjigovodstvo
– davki
345 Poslovodenje in upravljanje
– menedžment
3453 Kadrovski menedžment
– kadrovski menedžment
3472 Organizacija dela
– organizacija dela
3473 Kakovost dela
– menedžment kakovosti

KLASIFIKACIJA VED - KLASIUS-P
380

Pravne vede
– pravo
NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN
4
RAČUNALNIŠTVO
4621 Statistika
– raziskovalna metodologija
– statistika
8
STORITVE
81
OSEBNE STORITVE
811 Hotelirstvo in gostinstvo
– hotelski in gostinski menedžment
812 Potovanja, turizem, prosti čas
– turistične storitve
– zdraviliški turizem
– menedžment prostega časa
813 Šport
– igralništvo
– menedžment športnih prireditev
– menedžment športnega turizma
86
VAROVANJE
861 Varovanje oseb in premoženja
– menedžment varovanja oseb in
premoženja
8612 Gasilstvo in potapljaštvo
– menedžment v gasilstvu
– požarna varnost
862 Varno delo in varovanje zdravja
– menedžment varnega okolja in
zdravja
863 Vojaške in obrambne vede
– varnostni menedžment v izrednih
razmerah

Priloga 2: SEZNAM REVIJ (priloga 17. členu)
SEZNAM REVIJ, V KATERIH SE LAHKO OBJAVI IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK KOT
NADOMESTILO OBJAVE IZVIRNEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V REVIJAH,
INDEKSIRANIH V SSCI, SCI, A&HCI, Scopus(d) ALI Scopus(h)
Senat FKPV je na svoji 87. seji 19. 9. 2017 sprejel seznam relevantnih revij za objavo izvirnih
znanstvenih člankov, ki lahko nadomestijo objavo v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, A&HCI,
Scopus(d) ali Scopus(h). Objava v revijah s seznama se upošteva samo, če gre za objavo
izvirnega znanstvenega članka v angleškem jeziku. V obrazcu Točkovnik – pregled dela in
sistem točkovanja kandidati objave v navedenih revijah uvrstijo v II. skupino (1.5.2). Seznam
revij se lahko na predlog Komisije za izvolitev v nazive dopolni, spremembe potrjuje Senat
FKPV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Academica turistica (ISSN 1855-3303; ISSN (online) 2335-4194)
Akademija MM (ISSN 1408-1652)
Business systems research (ISSN 1847-9375)
Družboslovne razprave (ISSN 0352-3608)
Economic and business review (ISSN 1580-0466)
IB revija (ISSN 1318-2803; ISSN (online) 1581-1034)
Informatica (ISSN 0350-5596)
Naše gospodarstvo (ISSN 0547-3101)
Organizacija (ISSN 1318-5454)
Varstvoslovje (ISSN 1580-0253)

