Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011
(in spremembe z dne 24. 4. 2012, 21. 10. 2014, 30. 6. 2015, 27. 9. 2016, 18. 10.
2016, 27. 2. 2018, 29. 5. 2018 in 28. 5. 2019).
V tej prilogi uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
1. Interpretacija 42. in 50. člena Meril – III. skupina revij
Seznam revij iz III. Skupine (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI) 42. in 50. člena Meril, ki so po mnenju
stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z revijami indeksiranimi v SSCI, SCI in AHCI po
posameznih habilitacijskih področjih, za katera je EF UL matična (na podlagi sklepa 9. redne seje Senata EF UL
z dne 30. 5. 2016 in sklepa 20. redne seje Senata EF UL z dne 29. 6. 2017):
Za seznam revij iz III. Skupine (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI) 42. in 50. člena Meril, ki so
po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z revijami, indeksiranimi v
SSCI, SCI in AHCI, po posameznih habilitacijskih področjih, za katera je EF UL matična, EF UL
uporablja mednarodno uveljavljeno klasifikacijo oziroma seznam AJG, ki ga evalvira in izdaja
Chartered Association of Business Schools, vodilno Združenje poslovnih šol v Veliki Britaniji. Revija,
ki je uvrščena na seznam AJG (in ni hkrati indeksirana z indeksoma SSCI/SCI/AHCI), šteje za revijo,
ki je po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljiva z revijami, indeksiranimi v
SSCI/SCI/AHCI. Seznam je neodvisen od EF UL. Seznam vsebuje revije, ki so relevantne za razvoj
znanosti na habilitacijskih področjih, ki jih pokriva EF UL. Upošteva se seznam AJG, veljaven v času
objave članka oz. sprejetja članka v objavo, če ta ob oddaji vloge še ni bil objavljen.
EF UL za vsa habilitacijska področja, ki so matična na EF UL, prizna revijo Economic and Business
Review (ISSN: 1580-0466, indeksirana v IBSS in EconLit) kot revijo, ki je po kakovosti in
mednarodni odmevnosti primerljiva z revijami, indeksiranimi v SSCI/SCI/AHCI. Revija ima
mednarodni uredniški odbor in mednarodnega urednika.
EF UL za habilitacijsko področje statistika prizna revijo Metodološki zvezki - Advances in
Methodology and Statistics (ISSN 1854-0031, indeksirana v Scopus) kot revijo, ki je po kakovosti in
mednarodni odmevnosti primerljiva z revijami, indeksiranimi v SSCI/SCI/AHCI. Revija ima
mednarodni uredniški odbor.

2. Interpretacija 50. člena Meril – Uvrstitev revij v skupine
Določilo o interdisciplinarnosti revij iz skupin I.-IV. 50. člena Meril med različnimi habilitacijskimi področji.
EF UL v primeru interdisciplinarnosti priznava ekvivalentnost objav iz različnih habilitacijskih
področij, ki so matična na EF UL za vse objave iz skupin I.-IV. 50. člena Meril.
IV. Skupina (ostale recenzirane revije) 50. člena Meril (na podlagi sklepa 18. redne seje Senata EF UL z
dne 23. 5. 2011):
V IV. skupino 50. člena Meril sodijo revije, ki so vodene v bazah ECONLIT, Emerald, Cabell's ali
drugih ekvivalentnih bazah.
V. skupina (ostale revije) 50. člena Meril (na podlagi sklepa 18. redne seje Senata EF UL z dne 23. 5. 2011):
EF UL izrecno določa, da se članki, objavljeni v V. skupini revij (ostale revije) iz 50. člena Meril ne
štejejo med dela z mednarodno pomembnostjo.
3. Interpretacija 42. člena Meril – Mednarodne založbe
Založbe s potrjenega seznama založnikov:
Kot potrjeni seznam založnikov se upošteva seznam mednarodnih založb, ki ga za kategorizacijo
znanstvenih publikacij uporablja SICRIS in ki ga objavlja ARRS.
4. Interpretacija 56., 61. in 67. člena Meril – Posebni količinski pogoji
Posebni količinski pogoji za izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika (56. člen Meril):
Vsaj 5 (od 14 zahtevanih) člankov iz druge alineje prvega odstavka 56. člena Meril mora biti
objavljenih v SSCI ali SCI indeksirani reviji z IF > 0 in jih ni mogoče nadomestiti s članki, objavljenimi v
SSCI ali SCI indeksiranih revijah brez faktorja vpliva, v revijah s spiska revij, primerljivih z revijami,
indeksiranimi v SSCI/SCI/AHCI (t.j. z revijami iz III. skupine Meril), znanstvenimi monografijami,
deli znanstvenih monografij ali univerzitetnimi učbeniki. Izmed teh 5 člankov, morata biti vsaj 2
članka objavljena od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv.
Posebni količinski pogoji za izvolitev v naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca (61. člen Meril):
Vsaj 3 (od 7 zahtevanih) člankov iz druge alineje prvega odstavka 61. člena Meril mora biti objavljenih
v SSCI ali SCI indeksirani reviji z IF > 0 in jih ni mogoče nadomestiti s članki, objavljenimi v SSCI ali SCI
indeksiranih revijah brez faktorja vpliva, v revijah s spiska revij, primerljivih z revijami, indeksiranimi
v SSCI/SCI/AHCI (t.j. z revijami iz III. skupine Meril), znanstvenimi monografijami, deli
znanstvenih monografij ali univerzitetnimi učbeniki. Izmed teh 3 člankov, morata biti vsaj 1 članek
objavljen od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv.

Posebni količinski pogoji za izvolitev v naziv docenta oziroma znanstvenega sodelavca (67. člen Meril):
Vsaj 1 (od 3 zahtevanih) člankov iz druge alineje prvega odstavka 67. člena Meril mora biti objavljenih
v SSCI ali SCI indeksirani reviji z IF > 0 in ga ni mogoče nadomestiti s članki, objavljenimi v SSCI ali SCI
indeksiranih revijah brez faktorja vpliva, v revijah s spiska revij, primerljivih z revijami, indeksiranimi
v SSCI/SCI/AHCI (t.j. z revijami iz III. skupine Meril), znanstvenimi monografijami ali deli
znanstvenih monografij.
5. Interpretacija 56., 61. in 67. člena Meril – Dela v slovenskem jeziku
Dela v slovenskem jeziku:
Kot dela v slovenskem jeziku v zadevnih členih štejejo dela na področju znanstveno- raziskovalne
dejavnosti (skupina 1. v točkovniku) in študijska gradiva (skupina 3.1).
6. Interpretacija 43. člena Meril – Prva in vodilna avtorstva
Prvo in vodilno avtorstvo (na podlagi sklepa seje Senata EF UL z dne 28. 9. 2009):
EF UL se glede prvih in vodilnih avtorstev sklicuje na 38. člen Meril. Prvo in vodilno avtorstvo oz.
ustrezen prispevek avtorja se na habilitacijskih področjih, ki so matična na EF UL, v mednarodnem
znanstvenoraziskovalnem prostoru ne izkazuje vedno na način, predviden z Merili, temveč se
pogosto uporablja razvrščanje avtorjev po abecedi oziroma velja načelo enakovrednosti vseh
soavtorjev.
V teh primerih morajo poročevalci preveriti in o tem poročati v svojih poročilih, ali je individualni
prispevek pri pomembnih delih ustrezen glede na količinske pogoje za izvolitev in glede na prispevek
kandidata na zaprošenem habilitacijskem področju.
7. Interpretacija 45. člena Meril – Elementi pedagoške usposobljenosti
Zahteva po pedagoškem usposabljanju (na podlagi sklepa seje Senata EF UL z dne 18. 4. 2005 in seje Senata EF
UL z dne 28. 9. 2009):
Za vsako izvolitev v naziv visokošolskega sodelavca asistent, strokovni sodelavec, višji strokovni
sodelavec ali učitelj veščin se mora kandidat udeležiti izobraževanj s področja visokošolske didaktike
in sorodnih tem v obsegu najmanj 6 ur od zadnje izvolitve. To ni potrebno za prvo izvolitev v
katerega od nazivov visokošolskega sodelavca.
Za vsako izvolitev v naziv visokošolskega učitelja se mora kandidat udeležiti izobraževanj s področja
visokošolske didaktike in sorodnih tem v obsegu najmanj 6 ur od zadnje izvolitve. Kandidat, ki se
prvič voli v katerega od nazivov visokošolskega učitelja višji predavatelj, docent, izredni profesor ali
redni profesor, mora izkazati udeležbo na tovrstnih izobraževanjih v skupnem obsegu najmanj 24
ur, od tega vsaj 6 ur od zadnje izvolitve.
Udeležba na teh izobraževanjih se dokazuje s potrdilom Službe za kakovost (SLK) EF UL ali sorodne
institucije.

8. Interpretacija 50. člena Meril – Točkovanje študentske ocene
Študentska ocena, povprečna ocena v zgornjih 10% ocenjevalne lestvice na članici:
Kandidat upravičen do točkovanja v kategoriji Študentska ocena, povprečna ocena v zgornjih 10%
ocenjevalne lestvice na članici (rubrika 3.5 točkovalnika), če je vsaj pri enem predmetu letno dosegel
povprečno oceno 4,6 ali več.
To velja od študijskega leta 2016/17 dalje, pred tem študijskim letom je bila mejna vrednost 4,5.
9. Interpretacija 47. člena Meril – Kazalci mednarodne odmevnosti
Pri kazalcih mednarodne odmevnosti EF UL upošteva seznam Kazalnikov mednarodne
odmevnosti, dogovorjen za področje družboslovja, kot sledi v nadaljevanju:
a) Potrebno število točk iz naslova mednarodne odmevnosti:
za izvolitev v izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca
za izvolitev v rednega profesorja in znanstvenega svetnika

10 točk
20 točk

b) Kazalci mednarodne odmevnosti in njihove količinske vrednosti v točkah:
Citat v I skupini revij
Citat v II skupini revij
Citat v III skupini revij
Citat v mednarodni monografiji
Citat v delu mednarodne monografije
Citat v zborniku mednarodne znanstvene konference
Citat v mednarodnem univerzitetnem učbeniku
Recenzija kandidatove monografije v mednarodni publikaciji
Recenzija kandidatovega dela monografije v mednarodni publikaciji
Recenzent za revije iz I, II in III skupine
Vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih
Vodenje ali sodelovanje v organizacijskih odborih mednarodnih znanstvenih
konferenc

3
2
1
2
1
0,5
do 2
do 1
do 1
do 0,5
do 1
do 2

Vodenje ali sodelovanje v organizacijskih odborih mednarodnih simpozijev
Urednik mednarodnih znanstvenih revij in zbornikov
Članstvo v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij
Urednik mednarodnih monografij
Članstvo v vodstvenih organih mednarodnih znanstvenih organizacij (predsednik,
podpredsednik, generalni sekretar)
Častni nazivi v mednarodnih organizacijah
Članstvo v akademijah znanosti in umetnosti
Mednarodne nagrade in odlikovanja
Pojavnost v mednarodnih nacionalnih knjižnicah in galerijah (izpis iz seznama tujih
nacionalnih knjižnic in galerij)
Nosilstvo predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih (ki
se izvaja)
Sonosilstvo predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih(ki
se
izvaja)
Pedagoško sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih
programov na tujih univerzah.
Sodelovanje v doktorskih komisijah (zagovorih) na tujih univerzah
Ekspertno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
Vodenje ali sodelovanje v mednarodnih žirijah
Vodenje ali sodelovanje v mednarodnem projektu

do 1
do 2
do 1
do 2
do 2
do 2
do 10
do 5
do 2
1
0,5

do 1
do 1
do 2
do 2
do 3

Kandidat za rednega profesorja, ki ima več kot 10 čistih citatov po WoS, oz. kandidat za izrednega
profesorja, ki ima več kot 5 čistih citatov po WoS, izpolnjuje minimalno zahtevo, ne glede na število
točk iz naslova mednarodne odmevnosti po tem seznamu.

10. Interpretacija 50. člena Meril – Točkovnik
1.
1.0

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4.

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST
Izjemni dosežek v skladu z 48. členom Meril
Članki z recenzijo
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v
tujem jeziku
I. skupina (zgornjih 5% najvišje citiranih revij iz posameznega področja; če je na seznamu
področja 20 ali manj revij, v to kategorijo sodijo tudi na 1. in 2. mestu seznama)
II. skupina (SSCI, SCI, AHCI)
III. skupina (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI)
IV. skupina (ostale recenzirane revije)
V. skupina (ostale revije)
Monografije
Monografija (tuja)
Monografija (domača)
Deli monografij
Del monografije (tuja)
Del monografije (domača)
Vabljeno objavljeno plenarno predavanje

1.4.1

-

na domačih znanstvenih konferencah

do 2 točki

1.4.2

do 5 točk

na domačih znanstvenih konferencah

do 1 točka

1.1.
1.1.1

1.5.

na mednarodnih znanstvenih konferencah
Vabljeno sekcijsko objavljeno predavanje

1.5.1

-

1.5.2

na mednarodnih znanstvenih konferencah
Dokumentirani objavljeni referati na znanstvenih simpozijih in znanstvenih
seminarjih

1.6
1.6.1

-

1.6.2.

mednarodni
Objavljene recenzije v obliki članka
UMETNIŠKA DEJAVNOST
Izjemni umetniški dosežek v skladu z 48. členom Meril
Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela z objavljeno kritiko
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na pomembnih predstavitvah
nacionalnega pomena
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka opredeljuje kot
vrhunski dosežek nacionalnega pomena
Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka opredeljuje kot
vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
Ostala dokumentirana umetniška dejavnost po presoji strokovnih komisij

1.7
2.
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

domači

do 25 točk

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

do 3 točke

do 0,5 točke
do 1 točka
do 2 točki
do 25 točk
do 0.5 točk
do 2 točki
do 4 točke
do 5 točk
do 8 točk
do 20 točk
do 5 točk

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.4

PEDAGOŠKA DEJAVNOST
Učbeniki
Univerzitetni učbenik z recenzijo
Nova, dopolnjena izdaja
Ostali neuniverzitetni recenzirani učbeniki
Učni pripomočki in študijska gradiva (v pisni ali elektronski obliki)
Mednarodni projekti na področju razvoja kurikulov študijskih programov,
pedagoških metod itd.
Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi
Mentorstvo (somentorstvo se točkuje polovično)

do 10 točk
do 5 točk
do 5 točk
do 2 točki
do 3 točke
do 8 točk*

3.4.1

-

pri diplomah (UNI) oz. 2. bolonjska stopnja

3.4.2

-

pri diplomah (VŠ) oz. 1 bolonjska stopnja

3.4.3

-

pri študentskih raziskovalnih nalogah

do 1 točka

3.4.4

-

pri študentskih umetniških nalogah

do 1 točka

3.4.5

-

pri nacionalnih uvrstitvah na zahtevnih selekcijah

do 1,5točke

3.4.6

-

pri mednarodnih uvrstitvah po zahtevnih selekcijah

3.4.7

-

pri Prešernovih nagradah (fakultetnih)

3.4.8

-

pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih)

3.4.9

-

pri magisterijih po programih pred uvedbo bolonjskih programov

3.4.10
3.5
3.6
3.7

pri doktoratih
Študentska ocena, povprečna ocena v zgornjih 10% ocenjevalne lestvice na članici, ocena se
upošteva pri največ enem predmetu letno
Študentska nagrada za pedagoško delo (nagrade opredelijo članice s posebnim pravilnikom)
Organizacija poletne šole, seminarja, tekmovanja s

3.7.1

-

3.7.2

pretežno domačo udeležbo
Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju (na ravni univerze ali v
mednarodnem prostoru) – s potrdilom
STROKOVNA DEJAVNOST
Poljudno - znanstvena knjiga

3.8
4.
4.1

pretežno tujo udeležbo

4.1.1

-

4.1.2

v tujini
Urednik ali sourednik revije, knjige, zbornika konference

4.2

doma

4.2.1

-

4.2.2

tuje
Strokovni članki ali računalniški program

4.3

domače

do 1 točka
do 0,5 točke

do 2 točki
do 1,5 točke
do 2 točki
do 2 točki
do 3 točke
do 3 točke*
do 3 točke
do 2 točki
do 1 točke
do 1 točke*

do 3 točke
do 6 točk
do 3 točke
do 6 točk
do 1 točka

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

Objavljeni prikazi, poročila, ekspertize
Poljudno strokovni članki
Patenti (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma
Podeljeni patenti pri nacionalnem uradu
Podeljeni patent pri evropskem patentnem uradu
Podeljeni triadni patent (EU,ZDA, Japonska)
Soustvarjanje vrhunskega športnega dosežka
Medalja na evropskem prvenstvu
Medalja na svetovnem prvenstvu
Medalja na Olimpijskih igrah
Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij

*Pri prvi izvolitvi v naziv je to obdobje od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv oz. je
to celotno obdobje, če kandidat še ni bil izvoljen. Pri ponovni izvolitvi je to obdobje od datuma oddaje
vloge za zadnjo izvolitev.

V Ljubljani, dne 9. 9. 2019

Prof. dr. Metka Tekavčič,
dekanja in predsednica Senata Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani

do 0,5 točke
do 0,1 točke
3 točke
6 točk
12 točk
3 točke
5 točk
10 točk
do 12 točk*

