Na podlagi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih Sveta Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11), na podlagi pete alineje
51. člena Zakona o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo,
59/07 ZŠtip, št. 15/08 – Odlok US, U-I-370/06-20, 64/08 in 86/09, od 52. do 59. člena Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04)), Uredbe o uvedbi in
uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/2006), na
podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/2011, 57/12), Pravilnika o
vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 12/05, 122/06, 55/11), Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011, 72/11), Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št.
126/08, 41/09), Sklepa Senata za habilitacije pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo (sklep
št. 3/21-2008, z dne 19. 3. 2008) in na podlagi 30. in 32., člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin (Uradni list RS, št. 86/16), je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 5. redni seji v
študijskem letu 2016/2017, dne 15. 2. 2017, na 3. korespondenčni seji, dne 15. 3. 2017 ter na 6.
redni seji v študijskem letu 2018/2019, dne 10. 4. 2019 sprejel dopolnitve

MERILA ZA IZVOLITEV V NAZIVE
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN
VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
S tem aktom določa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljnjem besedilu: FZAB)
podrobnejše pogoje in merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: Merila).
2. člen
V nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so lahko voljeni
kandidati, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, s svojim strokovnim, izobraževalnim in
znanstvenim delom dokazujejo strokovno in pedagoško usposobljenost ter znanstveno
ustvarjalnost, imajo strokovne izkušnje v ustrezni praksi, katere ustreznost določi FZAB, ter
obvladajo aktivno vsaj en svetovni jezik.
3. člen
(nazivi)
Izobraževalno, znanstveno in strokovno delo na visokošolskih zavodih opravljajo visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.
Nazivi visokošolskih učiteljev so:
- redni profesor,
- izredni profesor,
- docent,
- lektor (za izvajanje jezikovnega pouka).
Naziva visokošolskih učiteljev za izvajanje visokošolskih strokovnih programov sta:
- višji predavatelj,
- predavatelj.

Raziskovalci so razvrščeni v naslednje znanstvene nazive:
- znanstveni svetnik,
- višji znanstveni sodelavec,
- znanstveni sodelavec,
- asistent z doktoratom,
- asistent z magisterijem (magisterij znanosti),
- asistent.
Nazivi visokošolskih sodelavcev so:
- asistent,
- bibliotekar,
- strokovni svetnik,
- višji strokovni sodelavec,
- strokovni sodelavec,
- učitelj veščin.
II. POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV
4. člen
Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne pogoje za
izvolitev v naziv.
5. člen
(temeljni pogoji)
Temeljni pogoji za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za izvolitev v
naziv, in sicer:
- ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov;
- usposobljenost za strokovno delo;
- pedagoška usposobljenost;
- pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata;
- aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.
6. člen
(usposobljenost za strokovno delo)
Usposobljenost za strokovno delo se izkazuje z:
- dokumentiranimi objavami znanstvenih in strokovnih del;
- dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki;
- dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih in
- drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz
izvirnosti in kakovosti.
Pri presoji strokovne usposobljenosti se za izvolitev upoštevajo:
- objavljena strokovna dela in realizirani patenti s področja izvolitve;
- sodelovanje v strokovnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih, lokalnih,
podjetniških);
- sodelovanje v nacionalnih svetih, organih vlade ali državne uprave;
- uspešno reševanje strokovnih problemov, razvoj strokovnih metod in opreme;
- realizacija strokovnih projektov, investicij, razvoja in opremljanja;
- realizirane inovacije, organizacijske in tehniške izboljšave v gospodarskih ali storitvenih
organizacijah zunaj izobraževanja in raziskovanja;
- mednarodna in nacionalna priznanja ter nagrade za strokovno delo;
- članstvo v mednarodnih in nacionalnih strokovnih društvih ter funkcije v njih;

-

vodenje strokovne skupine v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj izobraževanja
in raziskovanja;
prenašanje izkušenj na mlade strokovnjake (mentorstva v gospodarskih ali storitvenih
organizacijah zunaj izobraževanja in raziskovanja);
sodelovanje v uredniških odborih strokovnih revij.

Pri presoji sodelovanja z ustrezno prakso zunaj FZAB se za izvolitev upoštevajo:
- delovne izkušnje (zaposlitev) v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj
izobraževanja in raziskovanja na strokovnem področju izvolitve;
- delovne izkušnje v raziskovalnih organizacijah zunaj FZAB, zlasti v tujini;
- realizirani raziskovalni in razvojni projekti v gospodarskih ali storitvenih organizacijah zunaj
izobraževanja in raziskovanja;
- vodenje gospodarskih ali storitvenih organizacij zunaj izobraževanja in raziskovanja;
- vodenje organizacijskih enot, odborov, komisij, del in dejavnosti v izobraževanju,
raziskovanju;
- organizacija mednarodnih in nacionalnih posvetovanj (znanstvenih, strokovnih, v
izobraževanju, raziskovanju).
7. člen
(pedagoška usposobljenost)
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s preizkusnim
predavanjem. Kandidat s preizkusnim predavanjem izkaže svoje pedagoške sposobnosti,
razgledanost na področju, na katerem opravlja izobraževalno delo ter smisel za reševanje
znanstvenih in strokovnih problemov. Pri pripravi preizkusnega predavanja predvidi cilje ter
pridobljene kompetence slušateljev po zaključku predavanja ter navede literaturo, ki mu je bila v
pomoč pri pripravi predavanja.
Pedagoška usposobljenost se ne ugotavlja za znanstvene delavce in visokošolske sodelavce, z
izjemo visokošolskega sodelavca - asistenta za katerega se pedagoška usposobljenost ne ugotavlja
le ob prvi izvolitvi.
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:
- razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj 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, 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 pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega
usposabljanja ali individualnih programih visokošolskega zavoda.
8. člen
(študentsko mnenje)
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja v višji naziv ali pri ponovni izvolitvi, Komisija za izvolitve v
nazive pozove Študentski svet FZAB, da izda mnenje pred izvolitvijo visokošolskega učitelja in sicer
na podlagi rezultatov študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela, kot
so rezultati evalvacije pedagoškega dela. Pri 1. izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja se pedagoška
usposobljenost preverja s preizkusnim predavanjem.
Če je kandidat že opravljal pedagoško delo, se pedagoška usposobljenost ugotavlja na podlagi
študentske ankete in mnenja študentskega sveta visokošolskega zavoda, kjer kandidat opravlja ali
je opravljal izobraževalno dejavnost.

V primeru, da kandidat ni pedagoško vključen na FZAB, Komisija za izvolitve v nazive preveri
kandidatovo pedagoško aktivnost izven FZAB.
9. člen
(izkazovanje znanja tujega jezika)
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije za izdajanje tovrstnih
potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika. Dokazilo predloži tisti
kandidat, ki na I. ali II. stopnji študija ni opravil izpita iz tujega jezika. Katere so ustrezno pooblaščene
institucije za izdajanje tovrstnih pooblastil je opredeljeno v Navodilih za izvajanje Meril za izvolitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin (v nadaljnjem besedilu: Navodila).
Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral, doktoriral na tuji univerzi po programu, ki
je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je diplomsko delo ali magistrsko delo ali doktorsko
disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega
jezika.
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje le ob prvi izvolitvi v naziv visokošolskega
učitelja ali visokošolskega sodelavca.
10. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji za izvolitev v naziv so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih pogojev izpolnjevati
kandidat za izvolitev v posamezni naziv.
Splošni pogoji so:
- v rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega
znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat
znanosti;
- v višjega predavatelja in predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno
izobrazbo ali izobrazbo najmanj druge stopnje ali specializacijo po visokošolski strokovni
izobrazbi in 5 let ustrezne prakse;
- v lektorja je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo najmanj
druge stopnje in 3 leta pedagoške prakse;
- v asistenta je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo najmanj
druge stopnje ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi in je med študijem dosegel
povprečno oceno (izpiti in zaključna naloga) najmanj prav dobro (8);
- v bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo
najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno
strokovno delo;
- v strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali
izobrazbo najmanj druge stopnje ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi in 15
let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v
naziv;
- v višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ali izobrazbo najmanj druge stopnje ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi in
10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
- v strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali
izobrazbo najmanj druge stopnje ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi in 2 leti
ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;
- v učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 let ustrezne
prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv.
11. člen

(elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv)
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.
Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:
- ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen;
- dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru;
- dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
- pozitivnimi ocenami poročevalcev.
12. 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 zaprosi za izvolitev v naziv na področju, s katerega ima objave in na katerem deluje
strokovno, znanstveno in raziskovalno. Pri tem se preveri tipologija objav in vrsta avtorstva.
Kandidat, ki zaprosi za izvolitev v naziv za več habilitacijskih področij, mora v točkovani bibliografiji
jasno označiti objave s posameznih področij.
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.
Področja izvolitve so opredeljena v prilogi teh Meril (Priloga 1).
13. člen
(avtorstvo)
Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah z več avtorji
Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in 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.
Pri magistrskih in doktorskih delih študentov je mentor naveden na zadnjem mestu.
Pri raziskovalnih projektih je nosilec projekta kolikor ni naveden na prvem mestu, naveden na
zadnjem mestu.
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.
14. člen
(izkazovanje mednarodne odmevnosti)
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci mednarodne
odmevnosti:
- z dokazljivimi citati v znanstveni literaturi (po SICRIS-u sodijo v to skupino dela tipologije:
1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24);
- z vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih;

-

s članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij;
s članstvom v tujih akademijah;
z nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter
s pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov
na tujih univerzah.

Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih
jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI, ali v revijah, ki so po mnenju stroke
po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami.
15. člen
Znanstvena dela, ki jim stroka priznava mednarodno pomembnost, so:
- znanstvena monografija;
- samostojni znanstveni sestavek v monografiji;
- izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR),
indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI z IF > 0 oz. A&HCI;
- drugo:
a) izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI,
z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah podatkov;
b) izvirni znanstveni članki in pregledni znanstveni članki revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI
z recenzijskih odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah podatkov.
16. člen
(posebni pogoji)
Posebni pogoji za izvolitev v naziv so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in
splošnih pogojev izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv.
Pri izkazovanju strokovne in pedagoške usposobljenosti kot merila za izvolitev oziroma ponovno
izvolitev v naziv se upošteva kandidatova znanstveno-raziskovalna, pedagoška in strokovna
dejavnost.
Pri sodelovanju z ustrezno prakso zunaj FZAB se upoštevajo kandidatova zaposlitev na področju
izvolitve ter realizacija znanstvenih in strokovnih dosežkov v praktični dejavnosti področja, na
katerem se zaposlujejo diplomanti študijskega področja.
Vrednost znanstvenih in strokovnih del se predvsem ocenjuje po kakovosti, kvantitativno pa s
točkovanjem. Za celovito predstavitev področja izvolitev v nazive in kot pomoč pri pisanju biografije
in bibliografije se uporabljajo Navodila za izvajanje Meril.
17. člen
(znanstvenoraziskovalna usposobljenost)
Kandidat izkazuje usposobljenost za znanstvenoraziskovalno delo z objavo znanstveno
raziskovalnih del v domačih in mednarodnih revijah ter mednarodno odmevnostjo svojih del ter z
vključitvijo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.
Pri presoji znanstvenoraziskovalne usposobljenosti se za izvolitev upoštevajo:
- objavljena znanstvenoraziskovalna dela in podeljeni patenti s področja izvolitve;
- sodelovanje v raziskovalnih projektih (mednarodnih, nacionalnih, regijskih in lokalnih);
- mednarodna odmevnost (citiranost) v znanstveni literaturi;
- mednarodna in nacionalna priznanja in nagrade za znanstvenoraziskovalno delo;
- članstvo v mednarodnih in nacionalnih akademijah znanosti;
- uspešno reševanje znanstvenih problemov, razvoj znanstvenih metod in opreme;
- vodenje raziskovalne skupine (programske skupine pri ministrstvu ali programskega jedra na
univerzi) ali aktivno sodelovanje v njej;

-

prenašanje izkušenj na mlade raziskovalce (mentorstvo mladim raziskovalcem);
aktivno delo pri oblikovanju raziskovalne politike (mednarodne in nacionalne);
sodelovanje v mednarodnih znanstvenih odborih evropskih in svetovnih posvetovanj;
sodelovanje v mednarodnih uredniških odborih znanstvenih revij;
recenzentsko delo (članki, knjige, projekti) v mednarodnem in nacionalnem okolju.
18. člen
(redni profesor in znanstveni svetnik)

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje
posebne pogoje:
Kakovostni pogoji:
- uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj FZAB;
- je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke v
mednarodnem in nacionalnem okviru;
- je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško
deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;
- uspešno pedagoško ali znanstveno dela s študenti na FZAB;
- je bil mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu ali somentor pri dveh, kjer mentorstvo ali
somentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije;
- je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno - razvojno delovati na področju, za
katerega želi biti izvoljen, ter prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati mednarodno
odmevnost svojega dela;
- ima vsaj pet citatov v bazi SICRIS (TC – število citatov v WOS) in izkazuje citiranost svojega
znanstveno raziskovalnega dela v mednarodnih revijah;
- poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati
slovensko in mednarodno znanje;
- ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
- izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim raziskovalcem v
skladu s pravili pristojnega ministrstva;
- je vodil raziskovalne projekte;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
V naziv znanstveni svetnik se voli po enakem postopku kot v naziv redni profesor, s tem, da se ne
preverja izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti (navedeno v 7. in 8. členu teh
Meril). Pri prevedbi znanstvenega naziva znanstveni svetnik v naziv visokošolskega učitelja redni
profesor, se dodatno preveri izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti.
Količinski pogoji:
Je objavil vsaj 14 člankov (1.01, 1.02) (od tega najmanj 7 člankov 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 z IF>0 oz. AHCI. Če je za področje za izvolitev značilno, da revije,
indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti,
se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami.
Kandidat lahko nadomesti 1 članek, ki ni objavljen v reviji, indeksirani v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI,
s člankom objavljenim v reviji, ki sodi v spodaj navedeno skupino:
a) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščene v
mednarodne baze podatkov;
b) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI z recenzijskih odborom, uvrščene v mednarodne baze
podatkov.
Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih
člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 oz. AHCI, nadomesti z znanstveno
monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali strokovnim dosežkom. Avtorstvo
znanstvene monografije nadomešča 2 članka. Avtorsko dela znanstvene monografije pa nadomešča

en članek. Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom
znanstvene, monografije, lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo
recenziranega univerzitetnega učbenika se šteje kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z
vrhunskim raziskovalnim, strokovnim (prenos tehnologij, podeljen patent s preizkusom ipd.)
dosežkom.
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno predavanje.
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje posebne pogoje v
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk kumulativno,
od tega najmanj 40 točk iz znanstvene, najmanj 20 točk iz pedagoške in najmanj 15 točk iz strokovne
dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti,
najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti).
Kandidat odda vlogo s prilogami v obliki predstavitve, kot je navedeno v Navodilih za izvajanje Meril.
19. člen
(izredni profesor in višji znanstveni sodelavec)
V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje
naslednje posebne pogoje:
Kakovostni pogoji:
- uspešno sodeluje z ustrezno prakso zunaj FZAB;
- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen;
- je uspešno deloval v strokovnem okolju;
- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v domači in
mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero želi biti izvoljen, in druga objavljena,
strokovni kritiki podvržena znanstvena dela;
- uspešno pedagoško ali raziskovalno dela s študenti;
- 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;
- skrbi za raziskovalni naraščaj kot mentor, somentor ali recenzent na prvi, drugi ali tretji stopnji
študija;
- je bil somentor pri najmanj enem zaključenem doktoratu, kjer somentorstvo šteje tudi v
primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; ali je 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 magisterijih, kjer se mentorstvo šteje tudi v
primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;
 vodenje raziskovalnega projekta.
- izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;
- je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, za
katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve;
- ima vsaj tri citate v bazi SICRIS (TC – število citatov v WOS) in izkazuje citiranost svojega
znanstveno raziskovalnega dela v mednarodnih revijah;
- izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca projektov in mentorja mladim raziskovalcem v
skladu s pravili pristojnega ministrstva, če se kandidat voli za področje znanstvene discipline;
- izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta;
- ima izkazane organizacijske sposobnosti pri vodenju;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata;
- ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje);

-

ima pozitivno mnenje študentov.

V naziv višji znanstveni sodelavec se voli po enakem postopku kot v naziv izredni profesor, s tem,
da se ne preverja izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti (navedeno v 7. in 8. členu
teh Meril). Pri prevedbi znanstvenega naziva višji znanstveni sodelavec v naziv visokošolskega
učitelja izredni profesor, se dodatno preveri izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti.
Količinski pogoji
Je objavil vsaj 7 člankov (1.01, 1.02), (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 z IF>0 oz. AHCI. Če je za izvolitveno področje značilno, da revije,
indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti,
se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami.
Kandidat lahko nadomesti 1 članek, ki ni objavljen v reviji, indeksirani v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI,
s člankom objavljenim v reviji, ki sodi v spodaj navedeno skupino:
a) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščene v
mednarodne baze podatkov;
b) revije zunaj SCI, SSCI ali A&HCI z recenzijskih odborom, uvrščene v mednarodne baze
podatkov.
Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo obveznih
člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) 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 raziskovalnim, strokovnim dosežkom.
Kandidat za izvolitev v naziv izrednega profesorja v obsegu (kvantiteti) izpolnjuje posebne pogoje, v
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,
od tega najmanj 25 točk iz znanstvene, najmanj 12,5 točk iz pedagoške in najmanj 12,5 točk iz
strokovne dejavnosti (oz. 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene,
najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz strokovne dejavnosti).
Kandidat odda vlogo s prilogami v obliki predstavitve, kot je navedeno v Navodilih za izvajanje Meril.
20. člen
(docent in znanstveni sodelavec)
V naziv docent in znanstveni sodelavec je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
Kakovostni pogoji:
- uspešno sodeluje z ustrezno stroko zunaj FZAB;
- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katero želi biti izvoljen;
- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo stroka priznava za uveljavljanje v domači in
mednarodni strokovni javnosti s področja, za katero želi biti izvoljen;
- je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;
- izkazuje citiranost svojega znanstveno raziskovalnega dela v domačih in mednarodnih
revijah;
- izpolnjuje pogoje za aktivnega raziskovalca v projektni skupini v skladu s pravili pristojnega
ministrstva, če se kandidat voli za področje znanstvene discipline;
- aktivno deluje v mednarodnem prostoru;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata;

-

ima preverjeno pedagoško dejavnost oziroma opravi javno preizkusno predavanje, če je
izvoljen prvič.

V naziv znanstveni sodelavec se voli po enakem postopku kot v naziv docent, s tem, da se ne
preverja izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti (navedeno v 7. in 8. členu teh
Meril). Pri prevedbi znanstvenega naziva znanstveni sodelavec v naziv visokošolskega učitelja
docent, se dodatno preveri izpolnjevanje pogojev glede pedagoške usposobljenosti.
Količinski pogoji
Kandidat je objavil vsaj 3 znanstvene članke (1.01, 1.02), pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od
tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI. 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. Kandidat lahko največ 2
članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega članka, objavljenega
v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) nadomesti z znanstveno monografijo ali delom
znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo
v delu znanstvene monografije nadomešča 1 članek. Kandidat za izvolitev v naziv docenta v obsegu
(kvantiteti) izpolnjuje posebne pogoje, če pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk
kumulativno, od tega najmanj 10 točk iz znanstvene in najmanj 5 točk iz strokovne dejavnosti.
Kandidat odda vlogo s prilogami v obliki predstavitve, kot je navedeno v Navodilih za izvajanje Meril.
21. člen
(lektor)
V naziv lektor je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
- kandidat je 3 mesece neprekinjeno strokovno oziroma pedagoško deloval v ustreznem
jezikovnem okolju;
- ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni način
predstavitve s področja, za katerega želi biti izvoljen. Pri tem se preveri vrsta avtorstva.
Izpolnjevanje količinskih pogojev zgolj s sekundarnim avtorstvom (urednik, recenzent,
mentor, somentor, itd.) ne ustreza.
- je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
22. člen
(višji predavatelj)
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
- ima strokovna dela in bibliografijo, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na
področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv. Pri tem se preveri vrsta avtorstva. Izpolnjevanje
količinskih pogojev zgolj s sekundarnim avtorstvom (urednik, recenzent, mentor, somentor,
itd.) ne ustreza.
- ima izkazano pedagoško usposobljenost in pozitivno oceno pedagoškega dela ter opravil
javno preizkusno predavanje, če je izvoljen prvič;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
Količinski pogoji:
Kandidat za izvolitev v naziv višjega predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje posebne
pogoje, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno. Pri prvi izvolitvi
v naziv višji predavatelj, mora kandidat imeti objavljen vsaj 1 znanstveni članek (1.01, 1.02) v zadnji
izvolitveni dobi, pri katerem je prvi ali vodilni avtor.
Pri ponovni izvolitvi v naziv višji predavatelj mora kandidat v zadnji izvolitveni dobi izpolniti vsaj
polovico točk, ki jih zahtevajo Merila pri prvi izvolitvi v naziv.
23. člen

(predavatelj)
V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
- ima strokovna dela, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na področju, za katerega želi biti
izvoljen;
- ima ustrezno bibliografijo za področje, za katerega želi biti izvoljen. Pri tem se preveri vrsta
avtorstva. Izpolnjevanje količinskih pogojev zgolj s sekundarnim avtorstvom (urednik,
recenzent, mentor, somentor, itd.) ne ustreza.
- ima pozitivno oceno pedagoškega dela in opravi javno preizkusno predavanje, če je izvoljen
prvič;
- ima soglasje Komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata.
Količinski pogoji:
Kandidat za izvolitev v naziv predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje posebne pogoje,
v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 6 točk kumulativno. V izjemnih primerih
lahko Senat na predlog Komisije za izvolitve v nazive sprejme sklep o prvi izvolitvi v naziv za
strokovnjake, ki imajo manj kot 6 točk, kadar gre za strokovno slabo razvita področja in je le to
povezano z razvojem novih študijskih programov, kandidat pa izkazuje strokovno aktivnost (objave
v bibliografiji, ki ne prinašajo točk, kot so strokovni prispevki, povzetki znanstvenih in strokovnih
konferenc, idr.) in prepoznavnost v stroki. Izvolitev pod temi pogoji je mogoča samo za prvo izvolitev
v naziv. Ti kandidati morajo zbrati vsaj 3 točke.
24. člen
(visokošolski sodelavec - asistent)
V naziv visokošolskega sodelavca - asistenta je lahko prvič izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje
posebne pogoje:
- kandidat je dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako, da se pri
izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih
študijskih obveznosti;
- je za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav
dobro (8);
- s projekti, objavami ali javnimi predstavitvami dokazuje sposobnost za znanstveno delo;
- je pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno, raziskovalno-razvojno delo;
- ima pozitivno oceno vseh članov Komisije za oceno strokovne usposobljenosti.
V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko drugič izvoljen (po treh letih) kdor:
- je vpisan na doktorski študij oziroma je opravil vse obveznosti na magistrskem študiju razen
magistrskega dela, če je vpisan v študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali
specializacije po univerzitetni izobrazbi;
- ima dokazila o pedagoški usposobljenosti.
V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko tretjič izvoljen (po šestih letih) kdor:
- ima potrjeno doktorsko dispozicijo,
- ima objavljeno vsaj eno znanstveno delo oziroma ima magisterij znanosti ali specializacijo
po univerzitetni izobrazbi,
- ima dokazila o pedagoški usposobljenosti.
V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko četrtič izvoljen (po devetih letih) kdor:
- ima doktorat znanosti,
- ima dokazila o pedagoški usposobljenosti,
V naziv visokošolskega sodelavca – asistenta je lahko petič (po dvanajstih letih) in nadalje izvoljen
kdor:
- ima doktorat znanosti,
- ima ustrezno bibliografijo za področje izvolitve v naziv,

-

ima dokazila o pedagoški usposobljenosti.
25. člen
(bibliotekar)

V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednji posebni pogoj:
- kandidat ima opravljen bibliotekarski izpit.
III. MINIMALNI STANDARDI ZA PONOVNO IZVOLITEV
26. člen
Pri ponovni izvolitvi v isti naziv morajo kandidati v zadnji elekcijski dobi izpolniti vsaj polovico točk, ki
jih zahtevajo Merila pri prvi izvolitvi v naziv.
27. člen
Kandidat, ki na FZAB zaprosi za ponovno izvolitev v naziv (ali izvolitev v višji naziv), k vlogi priloži
potrdilo o udeležbi na izobraževanju iz visokošolske didaktike v času izvolitvene dobe, ki ga
organizira FZAB oz. drug izvajalec.
28. člen
(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.
29. člen
(nevložitev vloge, zamuda)
Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev ali zamudi rok, izgubi pravice
visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca.
Pri morebitni ponovni vložitvi prošnje za izvolitev v naziv se pri izpolnjevanju pogojev upoštevajo
Merila od zadnje izvolitve naprej.
IV. DOBA IZVOLITVE IN RAZMERJE MED NAZIVI
30. člen
(doba izvolitve)
Redne profesorje, znanstvene svetnike in strokovno raziskovalne svetnike voli Senat FZAB za
neomejeno dobo.
Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga
imeli ob upokojitvi.
Visokošolski učitelji z izjemo rednih profesorjev, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih
sodelavcev, so izvoljeni v naziv za obdobje pet let (v nadaljevanju: volilno obdobje). Ponovno so
lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev.
Asistenti, asistenti z magisterijem in asistenti z doktoratom so izvoljeni za dobo treh let.
Visokošolski sodelavci z izjemo asistentov so izvoljeni v trajni naziv.

Prevedba iz pedagoškega naziva v raziskovalni naziv velja od dneva, ko je bila prevedba potrjena
na seji Senata FZAB, do dne, ko poteče veljavnost pedagoškega naziva.
Prevedba iz raziskovalnega naziva v pedagoški naziv velja od dneva, ko je bila prevedba potrjena
na seji Senata FZAB, do dne, ko poteče veljavnost raziskovalnega naziva.
Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, in visokošolskih sodelavcev se lahko
podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta, služenja vojaškega roka ali če ima
oseba dolgotrajne zdravstvene težave. Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje Senata FZAB.
Odločbo o podaljšanju izvolitvene dobe izda na predlog visokošolskega učitelja, znanstvenega
delavca ali visokošolskega sodelavca dekan FZAB.
31. člen
(vrstni red izvolitve)
Visokošolski učitelji so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: docent, izredni profesor in redni
profesor.
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje so visokošolski učitelji lahko voljeni
v nazive tudi v naslednjem vrstnem redu: predavatelj in višji predavatelj.
Znanstveni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: znanstveni sodelavec, višji
znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik.
32. člen
(razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi)
Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje pogoj pedagoške
usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv.
Kandidati so lahko istočasno izvoljeni v pedagoški in raziskovalni naziv na podlagi skupne vloge.
Kandidat z eno vlogo v skladu z navodili zaprosi za izvolitev v pedagoški in raziskovalni naziv.
Pedagoški naziv velja do poteka raziskovalnega naziva, na temelju katerega je prišlo do izvolitve v
naziv visokošolskega učitelja.
Nazivi, ki jih znanstveni delavci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na
univerzi, so enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti in se prevedejo, kot sledi
(Pravilnik o raziskovalnih nazivih, Uradni list RS, št. 126/08, 41/09):
- redni profesor = znanstveni svetnik
- izredni profesor = višji znanstveni sodelavec
- docent = znanstveni sodelavec
33. člen
Nazivi višji predavatelj, predavatelj, asistent (visokošolski sodelavec) se ustrezno prevedejo v nazive
asistent z doktoratom / asistent z magisterijem / asistent.
34. člen
(izvolitev v raziskovalne nazive)
Znanstveni naziv se dodeli raziskovalcem, ki opravljajo predvsem temeljne raziskave in izpolnjujejo
pogoje za znanstveni naziv.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ob izvolitvi v raziskovalne nazive upošteva 6., 37., 94., 95.,
96., 99., 101., 102. in 103. člen Statuta Fakultete za zdravstvo ter veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji, natančneje:
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07,
9/11, 57/12, 21/18, 9/19);
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 40/13, 51/14);
- Pravilnik o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 52/16, 79/17);
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13, 5/17,
31/17, 7/19) in
- Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/11).
FZAB upošteva vse spremembe in dopolnitve zgoraj naštetih zakonov in pravilnikov. Na podlagi te
zakonodaje se opravi izvolitev v raziskovalne nazive, ki jih redno in dopolnilno zaposleni na FZAB
potrebujejo za vključitev v aktivno znanstveno raziskovalno dejavnost in ki na FZAB poteka preko
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
35. člen
(vsebina vloge ob prevedbi raziskovalnega naziva)
Kandidat za prevedbo raziskovalnega naziva v pedagoški naziv zaprosi na podlagi vloge v obliki
predstavitve, z ustreznimi prilogami, kot je navedeno v Navodilih za izvajanje teh Meril.
Pri prevedbi raziskovalnega naziva v naziv visokošolskega učitelja, se dodatno preveri izpolnjevanje
pogojev glede pedagoške usposobljenosti.
V kolikor Komisija za izvolitve v nazive ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev glede pedagoške
usposobljenosti, predlaga kandidatu, da odda vlogo za izvolitev v pedagoški naziv, za katerega
kandidat izpolnjuje vse pogoje.
36. člen
(izvolitev v višji naziv)
Kandidat, ki na FZAB zaprosi za izvolitev v višji naziv (ali ponovno izvolitev v naziv), k vlogi priloži
potrdilo o udeležbi na izobraževanju iz visokošolske didaktike v času izvolitvene dobe, ki ga
organizira FZAB oz. drug izvajalec.

V. PREDČASNA IZVOLITEV IN PRESKOK NAZIVA
37. člen
(predčasna izvolitev, preskok naziva)
Predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi še ne zadošča za
predčasno izvolitev ali preskok naziva.
Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne dosežke.
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 ali umetniške dejavnosti.

Preskok ali predčasna izvolitev naziv redni profesor ali izredni profesor sta izjemoma mogoča na
predlog 3 rednih profesorjev s širšega področja izvolitve v naziv ob preseganju 50% pogojev za
izvolitev v zaprošeni naziv, ob izjemnih dosežkih kandidata, ki se kažejo z objavo znanstvenih del z
dokazano veliko odmevnostjo doma in v tujini, ter z odločilnim prispevkom k razvoju popolnoma
novega področja raziskav ali s prejemom uveljavljene mednarodne nagrade.
O izjemni in predčasni izvolitvi ter o preskoku naziva odloča Senat FZAB na podlagi mnenja Komisije
za izvolitve v nazive.
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci lahko zaprosijo za izvolitev v višji
naziv še pred iztekom izvolitvene dobe, če so si po izvolitvi pridobili magisterij, specializacijo ali
doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za višji naziv. O predlogu za predčasno izvolitev
odloča Senat FZAB.

VI. POSTOPEK IZVOLITVE
38. člen
(vložitev prošnje za izvolitev v naziv)
Postopek za prvo izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega
delavca in visokošolskega sodelavca se začne na osebno prošnjo kandidata.
Predlog oz. prošnja za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom
izvolitvene dobe.
Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev ali zamudi rok, mu naziv
ugasne. V primeru, da kandidatu naziv ugasne, se lahko ponovno izvoli v naziv, ki mu je ugasnil. Pri
tem se za izvolitev v naziv pri izpolnjevanju pogojev v skladu z Merili upoštevajo dela od zadnje
izvolitve naprej.
Kandidati za redne profesorje in ustrezne znanstvene nazive predložijo k vlogi do 14
najpomembnejših del (1.01, 1.02) v 1 izvodu.
Kandidati za izredne profesorje in ustrezne znanstvene nazive predložijo k vlogi do 7
najpomembnejših del (1.01, 1.02) v 1 izvodu.
Kandidati za docente in ustrezne znanstvene nazive predložijo k vlogi do 3 najpomembnejša dela
(1.01, 1.02) v 1 izvodu.
Pri ponovni izvolitvi in izvolitvi v višji naziv je potrebno predlog oz. prošnjo vložiti najkasneje 6
mesecev pred potekom izvolitvene dobe.
39. člen
(področje izvolitve)
V predlogu oz. prošnji mora biti navedeno področje, za katero si kandidat želi pridobiti naziv,
priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila, ki so opredeljena v Navodilih za izvajanje
teh Meril.
Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.
Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.
40. člen
(nepopolna vloga)
Če so prošnja ali priloge nepopolne, nerazumljive ali niso pravilno sestavljene, se pozove kandidata,
da pomanjkljivosti v določenem roku odpravi.

Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog umaknil.
Rok za dopolnitev vloge je najmanj 15, največ pa 30 dni.
41. člen
(Komisija za oceno usposobljenosti)
Popolno prošnjo kandidata obravnava Komisija za izvolitve v nazive, ki Senatu FZAB najkasneje v
enem mesecu po vložitvi popolne prošnje predlaga komisijo najmanj treh članov za izdelavo
strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v ustrezni naziv.
Komisija za oceno usposobljenosti mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev ali znanstvenih
delavcev, ki imajo enak ali višji naziv, kot je naziv, za katerega kandidat kandidira. Vsaj dva člana
komisije morata biti habilitirana na primerljivem področju, za katerega kandidat kandidira.
Vsaj eden izmed članov komisije mora biti z druge fakultete oz. visoke strokovne šole ali
zdravstvenega zavoda in dva iz FZAB, kadar se voli visokošolske sodelavce.
Za kandidate za naziv izrednega profesorja, rednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca in
znanstvenega svetnika, mora biti vsaj eden od članov komisije z drugega visokošolskega zavoda. V
komisiji lahko sodeluje tudi en upokojeni učitelj oz. znanstveni delavec.
42. člen
(priprava poročil)
Strokovni poročevalci iz Komisije za oceno usposobljenosti v roku 1 meseca izdelajo za visokošolske
učitelje in raziskovalce (kadar ne gre za pretvorbo iz pedagoškega naziva) vsak svoje in neodvisno
poročilo, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo.
43. člen
(preizkusno predavanje)
Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška sposobnost ugotavlja s preizkusnim predavanjem, določi
Komisija za oceno usposobljenosti v sporazumu s kandidatom temo in datum preizkusnega
predavanja ter oceni uspeh preizkusnega predavanja. O tem predsednik komisije poda posebno
pisno poročilo.
44. člen
(sestavine poročila o oceni usposobljenosti kandidata)
Za kandidate, ki kandidirajo za naziv visokošolskega učitelja, mora poročilo, ki ga pripravijo strokovni
poročevalci vsebovati:
- mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih
izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti;
- mnenje o pedagoški usposobljenosti in uspešnosti kandidata;
- mnenje o znanstveni ustvarjalnosti kandidata;
- predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli.
Za kandidate, ki kandidirajo za raziskovalni naziv, mora poročilo ki ga pripravijo strokovni poročevalci
vsebovati:
- mnenje o znanstveni ustvarjalnosti kandidata;
- mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih
izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti;
- predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli.
Za kandidate, ki kandidirajo za naziv visokošolskega sodelavca, mora poročilo ki ga pripravijo
strokovni poročevalci vsebovati:

-

mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata ter mnenje o strokovnih
izkušnjah kandidata v ustrezni praksi in njihovi ustreznosti;
predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli.
45. člen
(pogled v spis)

Kandidatu mora biti ves čas trajanja postopka kot tudi po njem omogočen vpogled v vso
dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelavo poročil in izdajo odločbe o izvolitvi.
Poročila s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripombami kandidata se predložijo v obravnavo in
odločanje Komisiji za izvolitve v nazive, ki o tem poroča Senatu FZAB.
46. člen
(inavguralno predavanje)
Inavguralno predavanje se opravi po izvolitvi na Senatu FZAB praviloma v roku enega meseca.

VII. UGOTAVLJANJE ENAKOVREDNOSTI V TUJINI PRIDOBLJENIH NAZIVOV IN NAZIVOV
PRIDOBLJENIH NA DRUGIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V SLOVENIJI
47. člen
(ugotavljanje enakovrednosti pridobljenih nazivov v tujini in na drugih visokošolskih zavodih v
Sloveniji)
Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini ali v Sloveniji pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi
minimalnih standardov NAKVIS in Meril za izvolitev v naziv FZAB izvede postopek ugotavljanja
ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat pridobil na drugem visokošolskem zavodu v tujini ali v
Sloveniji. Senat FZAB na predlog Komisije za izvolitve v nazive, izvede postopek priznavanja
ustreznosti naziva, podeli naziv ter področje izvolitve v naziv iz nabora področij FZAB. Priznavanje
enakovrednega naziva velja za čas sodelovanja tujega visokošolskega učitelja s FZAB in se ne
obnavlja.
V tujini ali v Sloveniji pridobljene habilitacije FZAB prizna, če kandidat predloži ustrezna dokazila, iz
katerih izhaja, da je pridobljena habilitacija enakovredna oziroma primerljiva z merili oziroma kriteriji,
ki se zahtevajo za izvolitev v ustrezni naziv na FZAB.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
FZAB upošteva ob izvolitvi Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in veljavno zakonodajo,
predvsem:
- Zakon o visokem šolstvu,
- Uredbo uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja na podlagi
31. člena Zakona o državni statistiki in
- Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev.
49. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki, začeti pred uveljavitvijo teh Meril, se končajo po »Merilih«, ki jih je sprejel Senat FZAB in
h katerim je dal soglasje Senat za habilitacije pri Svetu RS za visoko šolstvo (sklep 3/21-2008, 17.
marec 2008).

Postopek za izvolitev v višji naziv po teh Merilih se lahko začne takoj, ko so izpolnjeni pogoji za
izvolitev.
50. 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.
51. člen
(veljavnost Meril)
Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
sprejme Senat FZAB in stopijo v veljavo naslednji dan po sprejetju. Merila se objavijo na spletni
strani FZAB in oglasni deski FZAB.
Z dnem sprejetja teh meril prenehajo veljati Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, številka 33-02/2017, z dne 15. 3. 2017.
52. člen
(vrednotenje)
STROKOVNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1. Strokovna monografija (2.02)
1.1 izdana pri mednarodni založbi
1.2 izdana pri nacionalni založbi
1.3 poljudnoznanstvena knjiga:
izdana pri mednarodni založbi
izdana pri nacionalni založbi

10 točk
8 točk
6 točk
3 točke

2. Samostojni strokovni sestavek
monografski publikaciji (1.17)
2.1 izdan pri mednarodni založbi
2.2 izdani pri nacionalni založbi

ali

3. Enciklopedija, slovar,
zemljevid (2.06)

priročnik,

leksikon,

poglavje

v
3 točke
1 točka

atlas, 8 točk

4. Geslo, sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju 0 točk
(1.18)
5. Bibliografija (2.07)
6. V celoti objavljen strokovni prispevek na konferenci
vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni
konferenci (1.07)
običajno predavanje na mednarodni konferenci (1.09)
vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni
konferenci (1.07)
običajno predavanje na nacionalni konferenci (1.09)
7. Strokovni prispevek na konferenci brez natisa (3.15)

3 točke
1 točka
0,5 točke
0,5 točke
0,25 točke
0 točk

8. Urednik revije, monografije (kadar je urednikov več, se
točke delijo)
8.1 izdane pri mednarodni založbi
2,5 točke
8.2 izdane pri nacionalni založbi, ustanovi ali združenju
1,5 točke
9. Recenzent monografije ali učbenika
9.1 izdane pri mednarodni založbi
9.2 izdane pri nacionalni založbi

2 točki
1 točka

10. Prevajalec monografije
prevodi člankov in drugih sestavnih delov
prevodi monografij in drugih zaključnih del

1,5 točke
3 točke

11. Strokovni članek (1.04)
11.1 strokovni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz.
Science (ISSN 0036-8075)
11.2 strokovni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v
revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI:
revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >20
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >2
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5 – 2
III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 – 0,5
IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF <0,1 ter
revije, ki jih vodita Index Medicus in Medline

7,5 točk

7,5 točk
4 točke
3,5 točk
3 točke
2 točki

(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek
objavljen.)
11.3 strokovni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 1,5 točke
mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih
bazah podatkov
11.4 strokovni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z 1 točka
recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah
podatkov
11.5 strokovni članki v revijah z uredniško recenzijo
0,5 točke
12. Objavljeni povzetek
konferenci (1.13)

strokovnega

prispevka

na 0 točk

13. Projektna dokumentacija (2.14)

1 točka

14.Končno poročilo o rezultatih raziskav (2.12)

1 točka

15. Elaborat, predštudija, študija (2.13)

1 točka

16. Programska oprema (2.21)

2 točki

17. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (2.15)

1 točka

18. Raziskovalni ali dokumentirani film, zvočni ali video
posnetek (2.18)

1 točka

19. Razstava (3.12)

2 točki

20. Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji
strokovnih komisij
sodelovanje v programskem odboru strokovnih srečanj
0,1 točka
sodelovanje v programskem odboru na znanstvenih
0,2 točke
konferencah
PEDAGOŠKA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1. Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo
1.1 univerzitetni ali visokošolski učbenik izdan pri mednarodni 12 točk
založbi (2.03)
1.2 univerzitetni ali visokošolski učbenik izdan pri nacionalni 8 točk
založbi (2.03)
nova, dopolnjena izdaja
1.3 skripta
– oblikovana kot učbenik, brez CIP-a, namenjena interni
uporabi, hrani jo knjižnica visokošolskega zavoda
– oblikovana kot učbenik, s CIP-om, namenjena interni uporabi,
hrani jo knjižnica visokošolskega zavoda
1.4 zapiski predavanj – zbrana predavanja v obliki drsnic pri
posameznem predmetu, hrani jih knjižnica visokošolskega
zavoda
1.5 zbrano gradivo – povzetki iz predavanj in zbrane literature
za uporabo študentom, hrani jih knjižnica visokošolskega
zavoda

5 točk
6 točk
7 točk
4 točke
2 točki

2. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z
recenzijo (2.04)
2.1 srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo, do 8 točk
izdan v tujini
2.2 srednješolski ali drugi učbenik z recenzijo
do 5 točk
2.3 nova dopolnjena izdaja
do 2,5 točk
3. Drugo učno gradivo (2.05)

1 točka

4. Podoktorsko izobraževanje v trajanju najmanj pol leta
5. Predavanje
predavanje - gostovanje na univerzi v tujini (3 mesece) (3.14)
predavanje – gostovanje na univerzi v tujini najmanj 1 mesec
predavanje – gostovanje na univerzi v tujini najmanj 1 teden

10 točk

6. Mentorstvo / somentorstvo
6.1 pri diplomskih delih
6.2 pri študentskih raziskovalnih nalogah
6.3 pri nagradah
6.4 mentorstvo tujim študentom pri raziskovalnem delu
6.5 mentorstvo pri specialističnih delih
6.6 pri magistrskih delih
6.7 pri doktoratih
6.8 pri nacionalno nagrajenih delih v tujini
6.9 pri mednarodno nagrajenih delih v tujini

10 točk
3 točke
1 točka
0,5 točke
0,5 točke
1 točka
1,5 točke
1,5 točke
2 točki
3 točke
3 točke
4 točke

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST se vrednoti na naslednji način:
1. Znanstvena monografija (2.01)
1.1 izdana pri založbi s sedežem iz države članice OECD z 20 točk
mednarodno knjigotrško mrežo
1.2 izdana pri nacionalni ali drugi založbi
10 točk
2. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v
monografski publikaciji (1.16)
2.1 izdan pri založbi s sedežem iz države članice OECD z 8 točk
mednarodno knjigotrško mrežo
2.2 izdan pri nacionalni založbi
6 točk
3. V celoti objavljen znanstveni prispevek na konferenci
3.1 vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni
konferenci (1.06)
3.2 običajno predavanje na mednarodni konferenci (1.08)
3.3 vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni
konferenci (1.06)
3.4 običajno predavanje na nacionalni konferenci (1.08)
4. Znanstveni prispevek na konferenci brez natisa (3.15)
5. Recenzirani izvirni znanstveni članki (1.01)
5.1 izvirni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836)
oz. Science (ISSN 0036-8075)
5.2 izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali
v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali
A&HCI:
revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >20
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >2
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5 – 2
III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 – 0,5
IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF <0,1 ter
revije, ki jih vodita Index Medicus in Medline

5 točk
2 točki
3 točke
1 točka
0 točk
15 točk

15 točk
8 točk
7 točk
6 točk
4 točke

(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek
objavljen.)
5.3 izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, 3 točke
z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v
mednarodnih bazah podatkov
5.4 izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, 2 točki
z recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bazah
podatkov
5.5 izvirni znanstveni članki v revijah z uredniško recenzijo
1 točka
6. Recenzirani drugi znanstveni članki
6.1 pregledni znanstveni članek (1.02)

6.2 kratki znanstveni prispevek (1.03)

100%
točk
glede
na
kategorizacijo revij (točke 5, 50.
člena)
50%
točk
glede
na
kategorizacijo revij (točke 5, 50.
člena)

7.Objavljeni povzetek
konferenci (1.12)

znanstvenega

prispevka

na 0 točk

8. Patent, plod znanstvenoraziskovalnega dela (2.24)
8.1 mednarodni
8.2 domači
8.3 patentna prijava (2.23)
9. Poročila projektov
9.1 okvirnih programov EU, EUREKA, NATO, OECD, WTO,
WB, IMF
9.2 bilateralnih meddržavnih programov
9.3 letnih nacionalnih programov (za ARRS)
9.4 podjetniških programov ali programov lokalnih skupnosti

10 točk
5 točk
1 točka
4 točke
2 točki
1 točka
0,5 točke

Druge vrste objav, ki se vrednotijo z 0 točk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Intervju (1.22)
Druge monografije in druga zaključena dela (2.25)
Druga izvedena dela (3.25)
Predgovor, spremna beseda (1.20)
Drugi članki ali sestavki (1.25)
Avtor dodatnega besedila
Pisec recenzij
Polemika, diskusijski prispevek (1.21)
Recenzija, prikaz knjige, kritika (1.19)
Radijski ali TV dogodek (3.11)
Poljudni članek (1.05)

0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk
0 točk

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje
Številka: 33-03/2017
Datum: 10. 4. 2019

PRILOGA 1
Habilitacijska področja
Habilitacijska področja












































Zdravstvena nega specialnih področij
Zdravstvena nega kot teorija in znanost
Delovna terapija (splošno)
Delovna terapija (specialnih področij)
Babiška nega
Komunikacija v zdravstvu
Okužbe povezane z zdravstvom
Mikrobiologija
Etika in filozofija zdravstvene nege
Raziskovalne metode
Raziskovanje in na dokazih podprta praksa v zdravstvu
Informatika v zdravstvu
Anatomija
Patologija
Fiziologija
Biokemija
Farmakologija
Transfuziologija
Prehrana in dietetika
Javno zdravje
Psihologija
Angleški jezik
Nemški jezik
Interna medicina s specialnimi področji (nevrologija, infekcijske
bolezni, dermatovenerologija, gerontologija)
Kirurgija s specialnimi področji (anestezija, travmatologija,
ortopedija, okulistika, orl)
Gerontologija
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih
razmerah
Sociologija zdravja in bolezni
Menedžment v zdravstvu
Menedžment in vodenje izobraževalnih organizacij
Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva
Pediatrija
Ginekologija s porodništvom
Duševno zdravje
Kakovost v zdravstvu
Kronične bolezni in oskrba
Rehabilitacija
Dolgotrajna in paliativna oskrba
Zdravstvena vzgoja
Promocija zdravja
Zdravstvena in socialna zakonodaja
Fizioterapija (splošno)
Fizioterapija specialnih področij

