
 

 

MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKO�OLSKIH UČITELJEV, 
ZNANSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV 

 
 
Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 46. člena statuta UL sprejel na seji 16.10.2001 
spremembe in dopolnitve Meril z dne 5. 11. 1996. 
 
Skladno s sklepom senata UL z dne 16.10.2001 se "Merila" uporabljajo od 17.10.2001 dalje. 
 

1. člen 
 
S tem aktom določa Univerza v Ljubljani podrobnej�e pogoje ter minimalna merila za volitve 
v nazive visoko�olskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. 
 

2. člen 
 

Izobra�evalno, znanstveno, umetni�ko in strokovno delo na visoko�olskih zavodih opravljajo 
visoko�olski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. 
 
NAZIVI VISOKO�OLSKIH UČITELJEV SO: 
•  redni profesor, 
•  izredni profesor, 
•  docent, 
 
za izvajanje jezikovnega pouka na univerzi tudi: 
•  lektor, 
 
za izvajanje visoko�olskih strokovnih programov in programov �portne vzgoje pa tudi: 
•  vi�ji predavatelj, 
•  predavatelj. 
 
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO: 
•  znanstveni svetnik, 
•  vi�ji znanstveni sodelavec, 
•  znanstveni sodelavec. 
 
NAZIVI VISOKO�OLSKIH SODELAVCEV SO: 
•  asistent, 
•  strokovni svetnik, 
•  vi�ji strokovni sodelavec, 
•  strokovni sodelavec, 
•  učitelj ve�čin, 
•  bibliotekar. 
 

3. člen 
 

V nazive visoko�olskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev so lahko voljeni 
kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, s svojim znanstvenim ali umetni�kim, 
izobra�evalnim in strokovnim delom dokazujejo znanstveno ali umetni�ko ustvarjalnost, 



 

 

pedago�ko in strokovno usposobljenost, imajo praktične izku�nje v stroki in obvladajo 
aktivno vsaj en svetovni jezik. 
Pedago�ka usposobljenost se ne ugotavlja za znanstvene delavce in strokovne visoko�olske 
sodelavce. 
 

4. člen 
 
V naziv 
•  rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, vi�jega 

znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat 
znanosti; 

•  rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta umetni�kih disciplin je lahko izvoljen, 
kdor ima univerzitetno izobrazbo in priznana umetni�ka dela. Umetni�ka usposobljenost 
oz. ustvarjalnost za učitelje 2. alinee tega člena mora biti priznana na način in po merilih 
za priznavanje pomembnih umetni�kih del, ki jih sprejme senat univerze po predhodnem 
mnenju senatov umetni�kih akademij, za pouk predmetov, pri katerih je za usposobljenost 
učiteljev pomembnej�e merilo umetni�ka kot znanstvena usposobljenost; 

•  za lektorja je lahko po teh Merilih izvoljen, kdor ima univerzitetno izobrazbo jezikovne 
smeri in izpolnjuje pogoje iz 12. člena teh Meril in druge pogoje iz teh Meril, Navodil in 
interpretacij; 

•  vi�jega predavatelja je lahko izvoljen, kdor si je pridobil magisterij oz. specializacijo po 
programih za pridobitev izobrazbe; 

•  predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh �tudija je lahko izvoljen, kdor ima 
univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in praviloma 5 let ustrezne prakse; 

•  predavatelja za predmete, pri katerih so pomembnej�a posebna strokovna znanja kot pa 
znanstvena ali umetni�ka usposobljenost je lahko izvoljen, kdor ima visoko strokovno 
izobrazbo in praviloma 10 let uspe�nega strokovnega dela v praksi; 

•  asistenta je lahko izvoljen, kdor ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in je bil 
izredno uspe�en pri �tudiju in ka�e sposobnost za znanstveno delo; 

•  strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in 15 let ustrezne strokovne prakse; 

•  vi�jega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri in 10 let ustrezne prakse; 

•  strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri in 2 leti ustrezne prakse; 

•  učitelja ve�čin je lahko izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne smeri in 
praviloma 5 let ustrezne prakse; 

•  bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in 3 leta 
ustrezne prakse. 

 
5. člen 

 
Kandidati so lahko izvoljeni v nazive visoko�olskih učiteljev in sodelavcev za znanstvene ali 
umetni�ke discipline in predmetna področja, ki jih določajo �tudijski programi članic 
univerze. 



 

 

6. člen 
 
Pri presoji ustvarjalnosti kot merila za izvolitev oziroma ponovno izvolitev v naziv se 
upo�tevajo kandidatova znanstvena, raziskovalna ali umetni�ka in strokovna dejavnost. 
 

7. člen 
 
Pri presoji pedago�ke usposobljenosti se za izvolitev upo�teva: 
•  razgledanost na področju, na katerem kandidat opravlja izobra�evalno delo; 
•  sposobnost za organizacijo izobra�evalnega dela, sodobnost, razumljivost in uspe�nost 

predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij in izpitov; 
•  razvijanje laboratorijev; 
•  zavzetost in uspe�nost pri uvajanju �tudentov v znanstveno, umetni�ko ter strokovno delo; 
•  mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih in doktoratih, pri dopolnilnem ali 

drugem podiplomskem izobra�evanju; 
•  odnos do sodelavcev, uvajanje in spodbujanje, posebno mlaj�ih sodelavcev, k 

znanstvenemu delu in k objavljanju in javnem poročanju o svojem delu, skrb za učiteljski 
nara�čaj; 

•  mnenje �tudentov o pedago�kem delu; 
•  strokovna, pedago�ka in metodična vrednost pedago�kih pripomočkov, predvsem 

učbenikov. 
 

8. člen 
 
Kandidati za izvolitev v naziv visoko�olskega učitelja morajo imeti ustrezno pedago�ko 
usposobljenost. 
 
Pri prvi izvolitvi v nazive visoko�olskih učiteljev se pedago�ka usposobljenost ugotavlja z 
javnim preizkusnim predavanjem v okviru univerze. 
 
Za prvo izvolitev v enega izmed nazivov na univerzi mora kandidat imeti dokazilo, da 
obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik. 
 
Pri nadaljnjih izvolitvah pa se morajo kandidati izkazati z uspe�nim izobra�evalnim delom v 
obdobju po prvi izvolitvi. 
 
Pri ponovni izvolitvi v isti naziv morajo kandidati v zadnji elekcijski dobi izpolniti dodatno 
vsaj 50 % točk razlike do vi�jega naziva (med minimalno potrebnimi točkami je potrebno 
doseči vsaj 50 % iz raziskovalne dejavnosti in vsaj 25 % iz pedago�ke dejavnosti). Poleg 
drugih pogojev, ki se v 12. členu zahtevajo za prvo izvolitev v naziv, mora predlo�iti vsaj dve 
pomembni deli iz zadnjega elekcijskega obdobja, pri katerih je kandidat prvi ali vodilni avtor, 
če so za prvo izvolitev v naziv predpisana pomembna dela v smislu 12. člena Meril. Pri 
ponovni izvolitvi vi�jega predavatelja v isti naziv mora kandidat doseči vsaj 6 točk iz 
znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti v zadnjem elekcijskem obdobju. V naziv 
lektorja je lahko ponovno izvoljen, kdor pri ocenjevanju del dose�e 4 točke v vsakem 
elekcijskem obdobju. 



 

 

9. člen 
 
Redni profesor ima pred razglasitvijo v naziv inavguracijsko predavanje na univerzi. 
Učitelji umetni�kih disciplin lahko namesto predavanja svoje umetni�ko delo javno 
predstavijo. 

 
10. člen 

 
Visoko�olski učitelji in znanstveni delavci, razen rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, 
so izvoljeni v naziv za dobo pet let in so lahko ob pogojih, določenih s statutom univerze, 
ponovno izvoljeni. 
 

11. člen 
 
Asistent je izvoljen v naziv za dobo treh let. 
 
V naziv je asistent lahko drugič izvoljen (po treh letih), če je dokazal uspehe v 
izobra�evalnem in znanstvenem oz. umetni�kem delu, ima dokazila o pedago�ki 
usposobljenosti ter je opravil vse obveznosti razen magistrskega dela po programu za 
pridobitev magisterija oz. drugih zaključnih obveznosti na podiplomskem �tudiju. 
Asistent je lahko tretjič (po �estih letih) izvoljen v naziv, če ima vsaj magisterij ali magisteriju 
enakovredno specializacijo po programu za pridobitev izobrazbe, za četrto izvolitev (po 
devetih letih) pa je potreben doktorat znanosti. 
 
Asistent pri umetni�kih disciplinah je lahko tretjič izvoljen v naziv, če je ustvarjalen na 
umetni�kem področju, četrtič pa, če ima priznana umetni�ka dela. 
 

12. člen 
 
Bibliografsko vrednost znanstvenih, umetni�kih in strokovnih del se prvenstveno ocenjuje po 
kvaliteti, kvantitativno pa s pomočjo točk. V namen celovite predstavitve dejavnosti in kot 
pomoč pri pisanju biografije in bibliografije se uporabljata "PREGLED DELA" in 
"NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL...", ki sta sestavna dela teh meril. 
 
KVALITATIVNO OCENJEVANJE BIBLIOGRAFIJE 
 
1. V naziv asistenta je lahko izvoljen, kdor: 
•  je diplomiral s povprečno oceno izpitov in vaj najmanj prav dobro (8), 
•  z oceno diplomskega dela tam, kjer je to pogoj za zaključek �tudija, najmanj prav dobro 

(8) in 
•  je pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali umetni�ko delo ter 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
2. V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor: 
•  je pokazal sposobnost za samostojno strokovno delo; 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
3. V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor: 
•  se je uveljavil v svoji stroki oz. na področju, za katerega �eli biti izvoljen; 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 



 

 

4. V naziv vi�jega predavatelja je lahko izvoljen, kdor: 
•  ima strokovna dela, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na področju, za katerega �eli biti 

izvoljen; 
•  ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni 

način prezentacije s področja, za katerega se habilitira; 
•  ima pozitivno oceno pedago�kega dela (za preteklo izvolitveno obdobje); 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
Kandidat za vi�jega predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te 
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del dose�e najmanj 16 točk kumulativno, od tega 
najmanj 6 točk po zaključenem podiplomskem �tudiju. 
 
5. V naziv lektorja je lahko izvoljen, kdor: 
•  ima 3 leta ustrezne pedago�ke prakse ter vsaj 3 mesece delovanja v ustreznem jezikovnem 

okolju; 
•  je pokazal sposobnost za strokovno in pedago�ko delo; 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
6. V naziv docenta, znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor: 
•  je uspe�en pri re�evanju znanstvenih, umetni�kih ali strokovnih problemov; 
•  ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja; 
•  je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači 

in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira (na področjih, kjer 
nastopi v mednarodnem prostoru niso mo�ni ali pa niso primerni kot merilo kakovosti, 
lahko kandidati dela z mednarodno pomembnostjo nadomestijo z deli, ki so pomembna za 
narodno ali dr�avno samobitnost in kulturo. Ta izvzeta področja na predlog članic 
predhodno opredeli senat univerze); 

•  ima preverjeno pedago�ko dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje); 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri 
ocenjevanju objavljenih del dose�e najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali 
umetni�ke dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat prvi avtor - morajo biti 
objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali 
pomembnost za narodno ali dr�avno samobitnost ali kulturo. 
 
7. V naziv izrednega profesorja, vi�jega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor: 
•  je sposoben samostojno znanstveno ali umetni�ko delati in ustvarjati nova znanja ali 

stvaritve na svojem področju; 
•  ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri mora biti razvidno najmanj 1 

samostojno (oz. je vodilni avtor) znanstveno ali celostno umetni�ko delo pomembno za 
razvoj stroke; 

•  je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači 
in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira in druga objavljena, 
strokovni kritiki podvr�ena znanstvena ali umetni�ka dela (na področjih, kjer nastopi v 
mednarodnem prostoru niso mo�ni ali pa niso primerni kot merilo kakovosti, lahko 
kandidati dela z mednarodno pomembnostjo nadomestijo z deli, ki so pomembna za 
narodno ali dr�avno samobitnost in kulturo. Ta izvzeta področja na predlog članic 
predhodno opredeli senat univerze); 



 

 

•  Za izvolitev v naziv izredni profesor se zahteva najmanj mentorstvo pri enem zaključenem 
magisteriju ali drug ustrezen prispevek v skrbi za raziskovalni nara�čaj: 

! mentorstvo podiplomski �tudentki oziroma �tudentu, ki ji/mu je bil zaradi 
posebnih dose�kov dovoljen neposreden prehod z magistrskega na doktorski 
�tudij (kandidat mora predlo�iti ustrezen dokument o soglasju za prehod, 
sprejetem na senatu univerze); 

! somentorstvo (potrjeno s strani senata univerze) pri dokončo ani disertaciji; 
! uspe�no zaključo eno uradno mentorstvo pri vsaj enem �tudentskem delu, 

nagrajenem z univerzitetno Pre�ernovo nagrado; 
! glavno mentorstvo pri dveh zaključo enih strokovnih specializacijah, vključo 

no s specialističo nim izpitom (mentor mora biti imenovan s strani pristojnega 
organa). 

•  uspe�no pedago�ko ali raziskovalno dela s �tudenti (diplome, mentorstvo za javna 
priznanja); 

•  ima preverjeno pedago�ko dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje); 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev in mnenje �tudentov. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke, 
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedago�ke dejavnosti dose�e najmanj 50 točk 
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetni�ke in najmanj 12,5 točk iz 
pedago�ke dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz 
znanstvene ali umetni�ke dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedago�ke dejavnosti). Najmanj 6 
del mora biti objavljenih ali predstavljenih na način, ki mu stroka priznava mednarodno 
pomembnost ali pomembnost za narodno ali dr�avno samobitnost ali kulturo (od tega 
najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora kandidat biti 
vodilni avtor. 
 
8. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor: 
•  znanstveno ali ustvarjalno dela na pridobivanju vrhunskega novega znanja ali na področju 

umetni�kega ustvarjanja; 
•  objavlja dela ali stvaritve v mednarodnem prostoru in nacionalno pomembna dela (na 

področjih, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso mo�ni ali pa niso primerni kot 
merilo kakovosti, lahko kandidati dela z mednarodno pomembnostjo nadomestijo z deli, 
ki so pomembna za narodno ali dr�avnost samobitnost in kulturo. Ta izvzeta področja na 
predlog članic predhodno opredeli senat univerze); 

•  poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetni�ke dose�ke ter skrbi za njihovo uporabo 
oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo; 

•  ima izkazano mednarodno odmevnost; 
•  je sposoben re�evati najte�avnej�e znanstvene, umetni�ke ali vrhunske strokovne 

probleme; 
•  ima sposobnost vodenja raziskovalne ali umetni�ke skupine; 
•  skrbi za razvoj in opremljenost svojega področja; 
•  ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri morajo biti navedena 

samostojna dela (oz. je vodilni avtor) 
•  znanstvena ali celostna umetni�ka dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za 

razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru; 
•  je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači 

in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira; 



 

 

•  kandidat za rednega profesorja je pokazal ustrezno skrb mentorstva doktorandom, če je bil 
mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu; 

•  uspe�no pedago�ko ali znanstveno dela s �tudenti (diplome, mentorstvo za javna 
priznanja) in je deloval vsaj tri mesece na tujih univerzah po doktoratu; 

•  ima preverjeno pedago�ko dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje v celoti); 
•  ima pozitivno oceno poročevalcev in mnenje �tudentov. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te 
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedago�ke dejavnosti dose�e najmanj 80 točk 
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetni�ke in najmanj 20 točk iz 
pedago�ke dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz 
znanstvene ali umetni�ke dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedago�ke dejavnosti). Najmanj 12 
del mora biti objavljenih ali predstavljenih na način, ki mu stroka priznava mednarodno 
pomembnost ali pomembnost za narodno ali dr�avno samobitnost ali kulturo (od tega 
najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti 
vodilni avtor. 
 

13. člen 
 

TOČKOVANJE BIBLIOGRAFIJE 
 

1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

1.1. Monografija do 20 točk 

1.2. Del monografije do 8 točk 

1.3. Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in 
znanstvenih seminarjih 

 

1.3.1. Domači do 1 točke 

1.3.2. Mednarodni do 2 točki 

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje  

1.4.1. Na sestankih z domačo udele�bo do 2 točki 

1.4.2. Na sestankih z mednarodno udele�bo do 5 točk 

1.5. Članki z recenzijo  

1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in 
povzetek v tujem jeziku 

do 8 točk 

1.6. Objavljene recenzije v obliki članka do 2 točki 

2. UMETNI�KA DEJAVNOST 

2.1. Javna izvedba ali predstavitev umetni�kega dela do 0.5 točk 

2.2. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetni�kega dela z objavljeno 
kritiko 

do 2 točki 



 

 

2.3. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetni�kega dela na 
pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena 

do 4 točke 

2.4. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetni�kega dela na 
mednarodni ravni 

do 5 točk 

2.5. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetni�kega dela, ki ga stroka 
opredeljuje kot vrhunski dose�ek nacionalnega pomena 

do 8 točk 

2.6. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetni�kega dela, ki ga stroka 
opredeljuje kot vrhunski dose�ek v mednarodnem prostoru 

do 20 točk 

 
(Umetni�ko delo pomeni avtorsko delo na ustvarjalnem in poustvarjalnem področju.) 
 
3. PEDAGO�KA DEJAVNOST 

3.1. Univerzitetni učbenik z recenzijo do 10 točk 

3.1.1. Nova, dopolnjena izdaja do 5 točk 

3.2. Ostali učbeniki do 5 točk 

3.3. �tudijsko gradivo do 1 točke 

3.4. Gostujoči profesor do 8 točk 

3.5. Mentorstvo (komentorstvo se točkuje s polovičnim �t. točk)  

3.5.1. Pri diplomah do 0.5 točke 

3.5.2. Pri �tudentskih raziskovalnih nalogah do 0.5 točke 

3.5.3. Pri Pre�ernovih nagradah (fakultetnih) do 1 točke 

3.5.4. Pri Pre�ernovih nagradah (univerzitetnih) do 2 točki 

3.5.5. Na podiplomskem �tudiju (pri magisterijih in specializaciji) do 2 točki 

3.5.6. Pri doktoratih do 3 točke 

4. STROKOVNA DEJAVNOST 

4.1. Poljudno-znanstvena knjiga  

4.1.1. Doma do 3 točke 

4.1.2. V tujini do 6 točk 

4.2. Urednik ali sourednik revije, knjige  

4.2.1. Domače do 3 točke 

4.2.2. Tuje do 6 točk 

4.3. Strokovni članek do 1 točka 



 

 

4.4. Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize do 0.5 točke 

4.5. Poljudno strokovni članki do 0.1 točke 

4.6. Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih 
komisij 

do 20 točk 

 
(Npr.: organizacija znanstvenih srečanj, patenti podeljeni oz. realizirani, dokumentirani, 
uveljavljeni, pomembni sistemi, metode oz. projekti in prenos rezultatov znanstvenega dela v 
prakso; prenos znanja v proizvodnjo ter v delo dr�avnih in drugih organov in organizacij; 
sodelovanje pri izdelavi strokovne podlage za nove predpise; aktivnosti v organih 
mednarodnih zdru�enj in mednarodnih �irijah.) 
 

14. člen 
 
Podrobnej�e bibliografske kriterije iz 12. člena (2. alinea III. točke; 2. alinea IV. točke; 2. 
alinea V. točke in 8. alinea VI. točke) in 13. člena (točke 1.5., 2.4., 2.5. in 2.6.) pripravi vsaka 
članica Univerze, verficira pa jih senat Univerze. Pri tem se mora dosledno upo�tevati kriterij 
mednarodne pomembnosti in odmevnosti. 
 

15. člen 
 
Mnenje o pedago�kih sposobnostih se oblikuje tudi na osnovi ankete med �tudenti, ki se 
izvaja vsako leto po končanih predavanjih, kjer je kandidat opravljal pedago�ko delo. 
Rezultati vseh anket v predhodni elekcijski dobi, opremljeni s komentarjem �tudentskega 
sveta članice univerze, so osnova za dokazovanje pedago�ke uspe�nosti pri izvolitvah. 
 

16. člen 
 
Visoko�olski učitelji so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: docent, izredni 
profesor, redni profesor. 
 
Znanstveni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: znanstveni sodelavec, 
vi�ji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 
 
Znanstveni delavci so ob izpolnjevanju pedago�kih pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne 
nazive visoko�olskih učiteljev. 
 
Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dose�ku kandidata, spro�ijo 
trije redni profesorji iz kandidatovega področja, ki napi�ejo tri neodvisne utemeljitve. Ta 
določba se smiselno uporablja tudi za preskok naziva. 
 
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vlo�ena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega 
naziva, sicer je vloga redna. 
 
Izjemni dose�ki kandidata po 4. odstavku tega člena so prejem pomembne splo�no znane 
mednarodne nagrade, izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v 
tujini, odločilen prispevek k razvoju popolnoma novega področja raziskav ali umetni�ke 
dejavnosti, ki doslej v Sloveniji ni bil razvit; predčasno doseganje kvalitativnih in 
kvantitativnih kriterijev samo po sebi �e ne zado�ča za predčasno izvolitev ali preskok naziva. 



 

 

V primeru vloge za preskok naziva se zahteva postopek v skladu s 4. odstavkom tega člena. 
 

17. člen 
 
Postopek za izvolitev v naziv visoko�olskega učitelja in znanstvenega delavca se začne na 
pro�njo kandidata za izvolitev v naziv. 
 
Kandidat mora vlo�iti pisno pro�njo na članici, ki goji področje, za katero se �eli habilitirati, 
kot matično. Kadar gre za področja, ki se izvajajo na več članicah, se te dogovorijo o sestavi 
komisije. 
 
Postopek za obnovo naziva oz. napredovanje se začne najmanj 6 mesecev pred iztekom 
veljavnega naziva. Strokovne slu�be članice, kjer je kandidat zaposlen, so dol�ne o tem 
pravočasno pisno obvestiti nosilce nazivov. 
 

18. člen 
 
Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva visoko�olskega učitelja, znanstvenega delavca ali 
sodelavca predlo�i: 
•  pro�njo z navedbo področja, izjemoma predmeta; 
•  �ivljenjepis, iz katerega je razvidno kandidatovo strokovno, znanstveno, umetni�ko in 

izobra�evalno delo, 
•  bibliografijo v skladu z "NAVODILI ZA IZVAJANJE MERIL...", 
•  dokazila o zasnovanih ali izvedenih znanstvenih ali umetni�kih delih, 
•  dokazila o pedago�ki usposobljenosti, 
•  dokazila o izvolitvi v naziv, če ga je �e imel; pri prvi izvolitvi tudi dokazila o dosedanjih 

zaposlitvah ter 
•  overjene prepise visoko�olske, univerzitetne, magistrske, specialistične ali doktorske 

diplome, 
•  pri volitvah v naziv za področja, pri katerih je pomembnej�a umetni�ka usposobljenost oz. 

ustvarjalnost kot znanstvena usposobljenost oz. ustvarjalnost, dokazila o javnem priznanju 
pomembnih umetni�kih del, kot to določajo posebna merila za priznanje pomembnih 
umetni�kih del, 

•  dokazilo o znanju tujih jezikov pri prvi izvolitvi, 
•  dokazilo o opravljenem tečaju pedago�kega usposabljanja. 
 
Če pristojna strokovna slu�ba članice ugotovi, da je predlo�ena pro�nja in dokumentacija 
nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata, da najkasneje v 15 dneh odpravi 
pomanjkljivosti. Če kandidat v 30 dneh od prejema obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, se 
�teje, da je predlog umaknil. 
 

19. člen 
 
Senat članice, kjer poteka postopek za izvolitev v naziv, razpravlja o predlo�eni vlogi ter 
imenuje najmanj tri poročevalce za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. Poročevalec 
je lahko visoko�olski učitelj ali znanstveni delavec istega ali vi�jega naziva, za katerega je 
kandidat predlagan. Med poročevalci morata biti vsaj dva visoko�olska učitelja, ki imata 
naziv s področja, za katerega kandidat prosi. 



 

 

20. člen 
 
Poročevalci za izdelavo strokovne ocene usposobljenosti kandidata, ki prvič prosi za naziv 
visoko�olskega učitelja, v sporazumu s kandidatom določijo tudi temo ter datum javnega 
preizkusnega predavanja. Poročevalci ocenijo uspe�nost predavanja in pripravijo o tem 
posebno poročilo. 
 

PREHODNE DOLOČBE 
 

21. člen 
 
Merila za izvolitev v nazive visoko�olskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (v 
nadaljnjem besedilu "Merila") stopijo v veljavo, ko jih sprejme senat Univerze, to je od 17. 
10. 2001 dalje. 
 

22. člen 
 
Kandidati, ki po teh "Merilih" ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v vi�ji naziv, se ponovno 
volijo v isti naziv; postopek za napredovanje se lahko začne takoj, ko so izpolnjeni pogoji za 
izvolitev v vi�ji naziv. 
 
 
 



 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKO�OLSKIH 
UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV 

 
I. 
 

1. Habilitacijski komisiji Univerze v Ljubljani je potrebno predlo�iti vse predloge, ko gre za 
izvolitve v naziv visoko�olskega učitelja in znanstvenega delavca, to se pravi za naziv: 

1.1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, lektorja, vi�jega predavatelja in 
predavatelja; 
1.2. znanstvenega sodelavca, vi�jega znanstvenega sodelavca in znanstvenega svetnika 

 
2. Habilitacijski komisiji je potrebno predlo�iti pozitivne in odklonilne predloge. 
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vlo�ena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega 
naziva, sicer je vloga redna. 
 
3. Kandidat za pridobitev naziva članici: 

3.1. Predlo�i pro�njo s popolnim naslovom, v kateri mora navesti področje oziroma 
predmet. 
3.2. Predlo�i �ivljenjepis z vsemi bistvenimi podatki. 
3.3. Predlo�i svojo klasificirano bibliografijo, sestavljeno v skladu s 13. čl. "Meril" za 
volitve in prikazano v "Pregledu dela". Bibliografija mora biti pripravljena po splo�nih 
bibliografskih načelih oziroma po navodilih za citiranje literature v znanstvenem 
časopisju. 

3.3.1. Pri vsakem delu naj bo navedeno: avtor(ji), naslov dela, kratica za revijo, letnik, 
letnica, zvezek, strani (točna navedba od....do ... in ne samo prva stran.) - ISBN 
(International Standard Book Number), ISSN (International Standard Serial Number). 
3.3.2. Če je avtorjev več, se mora iz bibliografskih podatkov videti, ali je kandidat 
(predlagatelj) prvi oz. vodilni avtor članka. Prvi (glej "Merila" 12. člen, poglavje IV.) 
avtor je tisti, ki je napisal članek. Vodilni (glej "Merila" 12. člen, točka V. in VI.) 
avtor je tisti, ki je vodil raziskavo in raziskovalno skupino. 
3.3.3. Pri delih, objavljenih v zbornikih srečanj in monografijah, naj bodo navedeni: 
avtorji, naslov dela, naslov zbornika, uredniki, zalo�ba, letnica, strani (od .... do ....). 
3.3.4. Za dela, ki �e niso natisnjena, naj bodo prilo�ena dokazila, da so sprejeta v tisk. 
3.3.5. Pri objavljenih povzetkih iz znanstvenih in strokovnih srečanj je potrebno 
navesti: avtorje, naslov dela, naslov znanstvenega srečanja, kraj, datum srečanja, revijo 
(če so izvlečki objavljeni v reviji), stran. Povzetke in izvlečke se navaja samo, če so 
bistveni za oceno kandidatovega dela, sicer se to navajanje opusti 
3.3.6. Pomembna izvedena dokumentirana strokovna dela. 
3.3.7. Dela morajo biti razporejena po skupinah (npr. monografije, članki brez 
recenzije doma, članki brez recenzije v tujini, članki z mednarodno recenzijo, članki v 
domačih in tujih revijah z recenzijo, mednarodno izmenjavo in s povzetkom v tujem 
jeziku, itn.) tako, kot je razpored v "Pregledu dela". Vsaka skupina mora biti vidno 
razdeljena na dve polovici. V prvi naj bodo navedena tista dela, ki so iz�la pred zadnjo 
izvolitvijo v naziv, v drugi pa tista, ki so iz�la po zadnji izvolitvi v naziv. 
3.3.8. Pod vsako bibliografsko enoto kandidat vnese naslednje podatke: �tevilo 
točk/delo (�TD=) in �tevilo točk/kandidata (�TK=). �TK se praviloma izračuna tako, 
da se �TD deli s �tevilom avtorjev. Drugačen izračun je treba posebej utemeljiti. 
3.3.9. Poleg objav v revijah, ki jih indeksira Science Citation Index (SCI), Social 
Sciences Citation Index (SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priročnika Arts & 
Humanitates Citation Index (A&HCI), se upo�tevajo vse revije (publikacije), katerih 



 

 

seznam sestavi članica univerze in jih stroka priznava kot mednarodni ali vrhunski 
način prezentacije in vrhunski dose�ek in je verificirano na senatu univerze (prim. 13. 
člen, tč. 1.5.1. in 14. člen "Meril"). Navedeni indeksi so na voljo v Narodni in 
univerzitetni knji�nici, Centralni tehnični knji�nici, Centralni ekonomski knji�nici pri 
EF v Ljubljani, Centralni medicinski knji�nici v Ljubljani in Univerzitetni knji�nici v 
Mariboru. 
3.3.10. Dela se �tevilči zaporedno, �tevilčenje se nadaljuje skozi celo bibliografijo; ne 
začenja se znova (od 1.) pri vsaki skupini. 
3.3.11. Kandidat, ki vlaga predčasno vlogo za izvolitev v naziv ali vlogo za preskok 
naziva, predlo�i tudi formalen predlog, podpisan od treh rednih profesorjev, z njihovo 
utemeljitvijo izjemnosti (prejem pomembne splo�no znane mednarodne nagrade; 
izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini, odločilen 
prispevek k razvoju popolnoma novega področja raziskav ali umetni�ke dejavnosti, ki 
doslej v Sloveniji ni bil razvit; predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih 
kriterijev samo po sebi �e ne zado�ča za predčasno izvolitev ali preskok naziva). 

3.4. Dokazilo o izvolitvi v naziv, če ga je �e imel, oziroma overjene prepise diplome, 
magistrske in doktorske diplome ter ev. nostrifikacijo v tujini pridobljene diplome. 

3.4.1. Kandidati, ki so zaposleni na UL, ne predlo�ijo dokazil o dosedanjih izvolitvah. 
3.5. Dokazilo o znanju tujega jezika po 2. odst. 8. člena "Meril" za prvo izvolitev v enega 
izmed nazivov mora predlo�iti tisti kandidat, za katerega iz �ivljenjepisa ni razvidno, da 
aktivno obvlada tuj jezik oz. na dodiplomskem �tudiju ni opravil izpita iz tujega jezika. 
Potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika izda ustrezni oddelek Filozofske fakultete oz. 
druga poobla�čena in�titucija. 
3.6. V zvezi z 8. in 11. čl. "Meril", ki zahtevajo dokazila o pedago�ki usposobljenosti, je 
mi�ljena dogovorjena oblika didaktičnega usposabljanja za univerzitetne učitelje in 
asistente. Kandidatovo pedago�ko usposobljenost ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv, ki jo 
predvideva 8. čl. "Meril", ugotavlja strokovna komisija z javnim preizkusnim 
predavanjem. 
Kandidat lahko predlo�i tudi mnenje Centra Filozofske fakultete za pedago�ko 
izobra�evanje (zasnovano na mnenju vsaj tričlanske komisije univerzitetnih učiteljev, od 
katerih sta vsaj dva strokovnjaka za pedago�ko izobra�evanje in od njiju vsaj eden za 
visoko�olsko didaktiko), ki oceni posebej druge (ki sicer niso vključene v pedago�ko 
točkovanje) pomembne inovacije in uspehe pri didaktiki predmeta in razvoju 
visoko�olskega izobra�evanja; na osnovi takega mnenja o »pedago�kem sklopu« lahko 
kandidat na predlog navedene komisije pridobi dodatno �e od 1 do izjemoma največ 5 
pedago�kih točk. 
3.7. Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja dostavi predstavitev 
najpomembnej�ih znanstvenih oz. umetni�kih del (vsaj 12 del in največ toliko kolikor 
dopu�ča prostor na eni strani formata A4 v naboru črk ne manj�em od 11) na eni strani A4 
za predstavitev na seji senata UL. 

 
4. V zvezi z 9. čl. "Meril", ki za razglasitev v naziv rednega profesorja določa nastopno 
predavanje, �teje tudi: predstavitev v okviru univerzitetnega foruma, predstavitev izjemnih 
znanstvenih ter umetni�kih dose�kov doma in v tujini. 
 
5. Izvoljeni redni profesor o svoji predstavitvi pravočasno obvesti Habilitacijsko komisijo 
Univerze v Ljubljani. 



 

 

II. 
 
Visoko�olski zavod na temelju predhodne razprave in mnenja senata predlo�i Habilitacijski 
komisiji Univerze v Ljubljani: 
 
1. Predstavitvene podatke kandidata, ki vsebujejo: 
1.1. priimek in ime, 
1.2. predlog za izvolitev v naziv za področje oz. predmet, 
1.3. navedbo področja oz. predmeta v pro�nji kandidata, 
1.4. rojstne podatke, 
1.5. dosedanji naziv z datumom izvolitve, 
1.6. dosedanje delovno mesto, 
1.7. podatke o dose�enih stopnjah izobrazbe z datumi (diploma, magisterij, doktorat, sklep 
o priznanju umetni�kih del), 
1.8. datum nostrifikacije v tujini pridobljenih diplom, 
1.9. podatke o izvolitvah oz. ponovnih izvolitvah z natančnimi datumi, 
1.10. sestavo članov komisije (ocenjevalcev) za oceno strokovne usposobljenosti, z 
navedbo naziva, veljavnosti naziva in področja habilitacije, 
1.11. datum sklepa senata, 
1.12. seznam prilog v predlogu, 
1.13. datum, ime in podpis odgovornega delavca kadrovske slu�be članice. 

2. Vlogo kandidata. 
3. �ivljenjepis. 
4. Klasificirano bibliografijo vseh objavljenih del, sestavljeno tako, kot sledi iz poglavja I, 
točke 3.3. teh Navodil. 
5. Morebitno dokazilo o znanju tujega jezika pri prvi izvolitvi v naziv. 
6. Neodvisna poročila vsaj treh ocenjevalcev, ki naj vsebujejo: 

6.1. Analizo strokovne usposobljenosti, znanstvene oz. umetni�ke ustvarjalnosti in 
praktičnih izku�enj v stroki ter analizo pomembnej�ih objavljenih in dokumentiranih del; 
analiza je razčlenjena in argumentirana po alineah kvalitativnih kriterijev 12. člena 
»Meril« za ustrezen naziv 
6.2. Ocenjevalci preverijo in morebiti popravijo točkovanje, ki ga je kandidat pripravil za 
svojo bibliografijo. Preverijo in morebiti popravijo dele� kandidata pri skupinskih delih; 
razvidno mora biti, da kandidat izpolnjuje kriterije 13. čl. "Meril". Rezultat točkovanja 
vpi�ejo v ustrezno razpredelnico (skladno s 14. členom "Meril..." in "Pregledom dela") 
tako, da se za vsako skupino vidi celotna vsota točk ter vsota točk iz zadnjega elekcijskega 
obdobja. 

6.2.1. Pri točkovanju bibliografije se upo�teva specifičnost posameznih znanstvenih in 
umetni�kih disciplin (prim. 13. člen, tč.1.5.1. in 14. člen "Meril"). 
6.2.2. Dela, ki jih stroka priznava kot mednarodni ali vrhunski način predstavitve in 
vrhunski dose�ek, se posebej prika�ejo in tudi pisno ocenjujejo. 

6.3. Oceno vseh drugih kriterijev, ki jih določa 13. čl. "Meril". 
6.4. Posebno oceno raziskovalnih in strokovnih nalog, patentnih prijav in podeljenih 
patentov. 
6.5. Analizo o pedago�ki usposobljenosti. 
6.6. Oceno preizkusnega predavanja pri prvi izvolitvi v učiteljski naziv. 
6.7. Poročilo naj vsebuje tudi končni predlog za izvolitev v ustrezni naziv z navedbo 
področ6.11. ja oz. predmeta. 

6.7.1. Poročilo, ki je napisano v tujem jeziku, mora biti prevedeno v slovenski jezik. 



 

 

7. Če je od datuma vloge kandidata do posredovanja gradiva habilitacijski komisiji minilo več 
kot 6 mesecev tudi pisno pojasnilo dekana članice o vzrokih za zakasnitev. 
8. Člani komisije za strokovno oceno usposobljenosti kandidata morajo imeti isti ali vi�ji 
naziv, za katerega je kandidat predlagan. 
9.Dva izmed članov morata imeti naziv s področja, za katerega kandidat prosi, en član 
komisije je praviloma z druge članice, kadar gre za izvolitev v naziv rednega profesorja pa z 
druge univerze. Člani komisije so lahko tudi upokojeni učitelji in znanstveni delavci ter tuji 
univerzitetni učitelji in znanstveni delavci z ustreznim nazivom. Pri interdisciplinarnih 
področjih morajo biti v komisiji obvezno zastopniki vseh ustreznih članic. 
10. Kopije uradnih �tudentskih anket in mnenje svojih �tudentskih svetov. 
11. Članice po zaključenem postopku po�ljejo Habilitacijski komisiji ustrezni sklep. 
12.Članice pri reelekcijah v isti naziv smiselno upo�tevajo "Merila". 
13.Članice predlo�ijo Habilitacijski komisiji gradivo v 16 izvodih. Enako �tevilo izvodov 
velja tudi za dopolnitve. V primeru, da je potrebno več dopolnitev, jih je potrebno 
Habilitacijski komisiji predlo�iti hkrati. 
 

III. 
 
Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah z več avtorji. 
 
Prvi avtor je avtor, ki je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu; oziroma kot so se 
pisno dogovorili vsi soavtorji. 
 
Vodilni avtor je avtor, ki je raziskavo zasnoval in vodil. Če vodilni avtor ni istočasno tudi prvi 
avtor, je na publikaciji posebej naveden kot korespondenčni avtor, ali pa je med avtorji 
naveden na zadnjem mestu (ponavadi za veznikom "in" oziroma "and"; primer: J. Kovač, J. 
Novak in (and) J. Kralj). Za publikacije z letnico 2002 ali poznej�o letnico velja le tako 
navajanje oziroma ugotavljanje vodilnega avtorstva. Za publikacije z letnico 2001 ali 
zgodnej�o letnico pa lahko kandidat svoje vodilno avtorstvo izka�e tudi s pisno izjavo prvega 
avtorja publikacije. Vodilni avtor je lahko le eden od avtorjev, ki so navedeni na publikaciji. 
 
Pri vseh zahtevah v merilih, ki zadevajo bodisi prvo ali pa vodilno avtorstvo, sta ti dve 
avtorstvi enakovredni, razen pri kandidatih za prvo izvolitev v naziv docenta, kjer se pri 
pomembnih delih zahteva vsaj tri prva avtorstva. 
 
Trije meseci delovanja na tuji univerzi 
Kandidat za rednega profesorja, ki je po doktoratu deloval vsaj tri mesece na tuji univerzi, 
lahko to dokumentira tudi z dokazili, da je to delovanje sestavljeno iz večih dalj�ih gostovanj, 
pri čemer se �tejejo samo gostovanja, ki so neprekinjeno trajala vsaj 30 dni. 
 
Za vsa gostovanja na tujih univerzah se lahko dose�e skupaj največ 8 pedago�kih točk. 
 
Indeks citiranosti 
Indeks citiranosti se izračuna tako, da se �tevilo čistih citatov brez samocitatov (samocitati so, 
če je vsaj eden od avtorjev citiranega članka tudi med avtorji citirajočega članka) deli s 
�tevilom avtorjev citiranega članka. 
 
Sestanek 
Sestanek (konferenca, kongres) je mednaroden, če ga organizira mednarodna organizacija, ali 
če ima zbornik mednaroden uredni�ki odbor in je objavljen v tujem jeziku. 



 

 

Komentorstvo 
Komentorstvo se točkuje s polovičnim �tevilom točk. 
 
Pre�ernove nagrade �tudentom 
Upo�tevajo se samo dela, ki niso bila izdelana kot diplome, temveč pripravljena posebej. 
 
Monografije 
Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in 
vseobsegajoče obravnava nek problem, vpra�anje ali predmet, oseba ali dogodek v enem 
zvezku oz v določenem �tevilu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem 
časovnem obdobju. Znanstvena monografija je specializirana knjiga, pisana za specializirano 
publiko. 
 
Strokovna monografija (strokovna knjiga) je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek 
problem, vpra�anje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem �tevilu 
zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. 
 
Poljudnoznanstvena knjiga je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek problem in ga 
predstavlja na poljuden način. 
 
Monografija je lahko objavljena v knjigi ali bro�uri. 
Knjiga je neperiodična tiskana publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 tiskanih strani. 
Bro�ure so dela, ki obsegajo brez ovitka najmanj 5 in največ 48 strani. Monografijo morata 
recenzirati vsaj dva znanstvena delavca z doktoratom znanosti. Monografija mora imeti 
katalo�ki zapis o publikaciji z oznako ISBN. 
 
Vrednotenje: 
Znanstvena monografija do 20 točk 
(v bro�uri do 10 točk) 
Del monografije se vrednoti največ do 8 točk, vendar se�tevek posameznih delov ne more 
presegati največje dopustno skupno �tevilo točk za monografijo. 
 
Poljudnoznanstvena knjiga v sloven�čini do 3 točke 
Poljudnoznanstvena knjiga v tujem jeziku do 6 točk 
 
Strokovne monografije (knjige) naj se prika�ejo posebej v poglavju 4 točkovalnika. 
 
Zbornikov ločenih (samostojnih) prispevkov se ne uvr�ča med znanstvene monografije, ker 
imajo v bistvu naravo zbornika. Taka dela se vrednoti na enak način kot objavljene referate na 
znanstvenih srečanjih. 
 
Učbeniki in �tudijska gradiva 
 
Univerzitetni učbenik 
Univerzitetni učbenik je referenčna knjiga, ki je namenjena �tudentom kot predpisano učno 
gradivo za določeno �tudijsko vejo ali predmet. 
Učbenik mora biti izdan kot knjiga, morata ga recenzirati najmanj dva univerzitetna učitelja. 
lmeti mora katalo�i zapis z oznako lSBN. 



 

 

Vrednotenje: 
do 10 točk 
 
Drugi učbeniki z recenzijo 
Učbenik za osnovne in srednje �ole ter drugo preduniverzitetno izobra�evanje, ki je 
pripravljen skladno s predpisanim učnim načrtom in sprejet po ustreznem postopku. 
 
Vrednotenje: 
do 5 točk 
 
Ostalo učno gradivo 
Prva sistematična obdelava učne snovi po �tudijskem programu, ki jo avtor pripravi po 
svojem ali tujem gradivu (zapiski predavanj, skripta, zbirka vaj in naloge za določen predmet 
ter drugi učni pripomočki (npr. zvočno gradivo)). Gradivo se mora nana�ati na celotno učno 
snov in ne samo njene posamezne dele (en predmet, eno učno gradivo za vsebino predavanj in 
eno gradivo za vaje oz. praktikum). Enako se obravnava tudi gradivo za strokovne seminarje. 
 
Ni posebnih zahtev glede načina objave: lahko je tiskano ali na razpolago v elektronski obliki 
(CD, diskete), kar se dokazuje z navedbo signature iz knji�nice. V knji�nici mora biti 
uporabnikom na razpolago najmanj 5 izvodov gradiva, kandidat za upo�tevanje teh točk 
predlo�i dokazila o evidentiranju in razpolo�ljivosti gradiva v ustrezni knji�nici članice. 
 
Vrednotenje: 
do 1 točke 
 
Priročniki, slovarji, leksikoni 
Priročnik je vrsta referenčne knjige, ki na pregleden način vsebuje podatke in navodila za 
določeno področje oz. predmet. Posebna vrsta referenčne literature so slovarji in leksikoni. 
Vrednotimo jih kot strokovne monografije. 
 
Ponatisi 
Ponatisi se ne vrednotijo posebej, nove dopolnjene izdaje pa s polovično vi�ino točk. 
Za dopolnjeno izdajo se �teje, kadar je spremenjena ali dopolnjena vsaj tretjina besedila. 
 
 
 
 
 
 

REKTOR 
prof. dr. Jo�e Mencinger 
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