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Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 
pripomoček, glede katerega zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 
 
Neuradno prečiščeno besedilo Interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti 
UL obsega: 
- Interpretacija Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 

sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL (sprejeta na 3. seji 
Senata UL dne 19.12. 2017), 

- Sprememba Interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL 
(sprejeta na 10. seji  Senata UL dne 25.9.2018), 

- Sprememba Interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev ter sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL 
(sprejeta na 21. seji Senata UL dne 22.10.2019). 

 
Interpretacija Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

ter sodelavcev UL za področja, ki so matična na Zdravstveni fakulteti UL 
 

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1) 
 
 

1. Seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti 
primerljive z revijami, indeksiranimi v SCI, SSCI, AHCI  

 
1.1.1 Po mnenju stroke naj se pri vrednotenju dejavnosti kandidatov poleg revij, indeksiranih 

v SCI, SSCI, AHCI, upoštevajo tudi tiste, ki so indeksirane v bibliografskih bazah: 
MEDLINE, CINAHL, PUBMED INSPEC, BIOSIS Previews (Biological Abstracts), 
CAPlus, SPORT discus, CAB Abstracts, ERIC, FSTA, ICONDA, SCOPUS, CSA 
(Sociological Abstracts) ProQuest Education Database, Education Research 
Complete. 

 
1.2.1 Znanstvene monografije, ki lahko nadomeščajo članke, kot je opredeljeno v Merilih UL, 

morajo biti izdane pri uveljavljenih založbah. Za uveljavljene založbe se štejejo založbe 
s seznama Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).  

 
 

2. Dopolnilo 47. člena Meril za Zdravstveno fakulteto UL 
 

   2.1  Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela tudi s številom čistih citatov. 
Citiranost v obravnavanem obdobju se ugotavlja tako, da se upošteva v tem obdobju 
objavljene citate (brez avtocitatov), ki se nanašajo na dela, ki so bila objavljena 
kadarkoli v preteklosti. Upoštevajo se tudi citati v znanstvenih monografijah z ustreznim 
dokazilom.  

 
 

3. Dopolnilo in pojasnilo točkovalnika 
 

Točkovanje monografij in delov monografij  
 

1.2.1  Znanstvena monografija, izdana pri uveljavljenih založbah v tujini, se točkuje do 25 
točk. Za uveljavljene založbe se štejejo založbe s seznama Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost RS (ARRS). 

 
1.2.2  Znanstvena monografija, izdana v Sloveniji, se točkuje do 20 točk.  
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1.3.1  Del znanstvene monografije (tuja), izdane pri uveljavljenih založbah v tujini, se vrednoti 
z največ do 8 točk po naslednjem sistemu: 

- prispevek v obsegu 40 strani ali več:  do 8 točk 
- prispevek v obsegu od 20 do 40 strani:  do 6 točk 
- prispevek v obsegu od 10 do 20 strani:  do 4 točke 
- prispevek v obsegu do 10 strani:   1 točka 

 

1.3.2  Del znanstvene monografije (domača) se vrednoti z največ do 4 točk, vendar tako, da 
seštevek vseh posameznih delov v monografiji ne bi presegal največjega dopustnega 
skupnega števila točk za monografijo. 

Število točk dela znanstvene monografije dobimo tako, da skupno število točk, 
dodeljenih monografiji, delimo s številom prispevkov, objavljenih v monografiji in s 
številom soavtorjev prispevka (npr. 20 (skupno št. točk za monografijo v slovenščini) : 
10 (število prispevkov) : 4 (število soavtorjev) = 0,5 (št. točk za prispevek)). 

 
1.4  Objavljeno vabljeno plenarno predavanje (s priloženim dokazilom) - v celoti objavljeno 

predavanje s konference z navedenimi viri: 
 - na domačih znanstvenih konferencah z recenziranimi prispevki (tip COBISS: 1.06)  
 (2 točki), 

 - na mednarodnih znanstvenih konferencah z recenziranimi prispevki (tip COBISS: 
1.06) (5 točk). 

 
1. 5 Sekcijsko vabljeno objavljeno predavanje (s priloženim dokazilom) – v celoti objavljeno 

predavanje s konference z navedenimi viri. 
 

1. 6   Dokumentirani objavljeni referat:  
- na domačih znanstvenih konferencah, simpozijih in seminarjih z recenziranimi 
prispevki (tip COBISS: 1.08) (do 0,5 točke), 
- na mednarodnih znanstvenih konferencah, simpozijih in seminarjih z recenziranimi 
prispevki (tip COBISS: 1.08) (do 1 točke). 

 
 Če so prispevki v točkah 1.4, 1.5 in 1.6 objavljeni v obliki povzetka (tip COBISS: 1.10, 
1.12), se vrednotijo z 1/10 točk. 

 
3.3.  Z 8 pedagoškimi točkami se vrednoti pedagoško ali raziskovalno delovanje na tuji 

univerzi neprekinjeno vsaj 90 dni. To je mogoče uveljavljati le enkrat v času izvolitve v 
posamezen naziv. 

 
3.8.  Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju se upošteva samo enkrat v 

času izvolitve v posamezen naziv. 
 
 

Vrednotenje strokovnega dela 
 

 
 

4.1 Strokovna monografija (tip COBISS: 2.02) 
    4.1.1 - izdana pri domači založbi (do 3 točke) 
    4.1.2 - izdana pri tuji založbi (do 6 točk) 

4.2 Urednik ali sourednik revije, knjige, zbornika konference 
    4.2.1 - domače publikacije (do 3 točke) 
    4.2.2 - tuje publikacije (do 6 točk) 
4.3 Strokovni članek, programska oprema (tip COBISS: 1.04, 1.07, 1.09, 

2.21) 
    4.3.1 Strokovni članek (tip COBISS: 1.04) 
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4. Revije, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti 
primerljive z revijami, indeksiranimi v SCI, SSCI, AHCI z IF več kot 0: 
 

1.1 
 
 
 
1.1.1 
 
 
1.1.2 
 
 
 
 
1.1.3 
 
 
 
 
 
 
1.1.4 
 
1.1.5 

Članki z recenzijo 
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo 
in povzetek v tujem jeziku  
 
- I. skupina: zgornjih 5 % najvišje citiranih revij s posameznega 
področja ali IF > 8 
 
- II. a skupina (SSCI, SCI): 1. kvartil ali* IF = 2 do 8 
- II. b skupina (SSCI, SCI): 2. kvartil ali* IF = 1 do 2 
- II. c skupina (SSCI, SCI): 3. kvartil ali* IF = 0,5 do 1 
- II. d skupina (SSCI, SCI): 4. kvartil ali* IF = do 0,5 in AHCI 
 
- III. skupina (revije, ki nadomeščajo SSCI, SCI, AHCI):  

revije, ki jih vodijo MEDLINE, CINAHL, PUBMED INSPEC, 
BIOSIS Prewiews (Biological Abstracts), CAPlus, SPORT 
discus, CAB Abstracts, ERIC, FSTA, ICONDA, SCOPUS, CSA 
(Sociological Abstracts) ProQuest Education Database, 
Education Research Complete 

 
- IV. skupina (ostale recenzirane revije)  
 
- V. skupina (ostale revije) 

 
 
 
 
 
 12 točk 
 
 8 točk 
 7 točk 
 6 točk 
 5 točk  
 
 4 točke 
 
 
  
 
 
 
 2 točki 
 
 1 točka 

(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen.) 
* članek se razvrsti v skupino, ovrednoteno z največ točkami, pri kateri je izpolnjen vsaj eden 
izmed pogojev.  
 

       4.3.1.1 - v domači reviji (do 0,5 točke) 
       4.3.1.2 - v tuji reviji (do 1 točke) 
    4.3.2 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (tip COBISS: 1.07, 1.09) 
       4.3.2.1 - vabljeno predavanje – s potrdilom (do 1 točke) 
       4.3.2.2 - predavanje, referat, poster na mednarodni konferenci (do 0,5 točke) 
       4.3.2.3 - predavanje, referat, poster na domači konferenci (do 0,25 točke) 
    4.3.3 Programska oprema (tip COBISS: 2.21) 
       4.3.3.1 - v domačem prostoru (do 0,5 točke) 
       4.3.3.2 - v mednarodnem prostoru (do 1 točke) 
4.4 Objavljeni prikaz, poročilo ali ekspertiza (tip COBISS: 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15) (do 0,5 točke) 
4.5 Poljudni članek (tip COBISS: 1.05) (do 0,1 točke) 
4.6 Patent – (so)avtorstvo prevzetega ali prostega izuma (tip COBISS: 2.24) 
      4.6.1 - podeljeni patent pri nacionalnem ali tujem patentnem uradu (do 3 točke) 
      4.6.2 - podeljeni patent pri evropskem, ameriškem ali japonskem patentnem uradu 

(do 6 točk) 
      4.6.3 - podeljeni triadni patent pri evropskem, ameriškem in japonskem patentnem 

uradu (do 12 točk) 
4.7 (So)ustvarjanje vrhunskega športnega dosežka 
    4.7.1 - medalja na evropskem prvenstvu (do 3 točke)  
    4.7.2 - medalja na svetovnem prvenstvu (do 5 točk)  
    4.7.3 - medalja na olimpijskih igrah (do 10 točk)  
4.8 Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih 

komisij (do 12 točk) 
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5. Interpretacija 56., 61., 63., 67. in 69. člena Meril UL 
 
i. Redni profesor, znanstveni svetnik 
 
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in količinskih 
pogojev pri ocenjevanju pedagoške in znanstvene dejavnosti doseže najmanj 90 točk 
kumulativno, od tega najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti in najmanj 50 točk iz znanstvene 
dejavnosti (vsaj 35 točk na osnovi del, objavljenih v znanstvenih revijah), od tega najmanj 30 
točk od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega najmanj 7,5 točk iz 
pedagoške dejavnosti in 15 točk iz znanstvene dejavnosti).  
 
V naziv znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih pogojev 
iz raziskovalne dejavnosti in ob izpolnjevanju posebnih kakovostnih in količinskih pogojev 
doseže najmanj 90 točk.  
Kandidat mora objaviti najmanj 14 del (od tega najmanj 7 del od datuma oddaje vloge za prvo 
izvolitev v trenutni naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor s seznama revij iz skupin I. 
– III. (obvezno 6 del iz skupin I. – II. d). 
Z drugimi deli je mogoče nadomestiti največ 8 člankov (vendar ne obveznih, objavljenih v 
revijah z IF > 0) po Merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (56. člen). 
Mednarodna odmevnost: vsaj 30 čistih citatov. 
 
 
ii. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec 
 
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in količinskih 
pogojev pri ocenjevanju pedagoške in znanstvene dejavnosti doseže najmanj 60 točk 
kumulativno, od tega najmanj 15 točk iz pedagoške dejavnosti in 35 točk iz znanstvene 
dejavnosti (vsaj 24 točk na osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah), od tega najmanj 25 
točk od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv (od tega najmanj 7,5 točk iz 
pedagoške dejavnosti in 15 točk iz znanstvene dejavnosti).  
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih 
pogojev iz raziskovalne dejavnosti in ob izpolnjevanju posebnih kakovostnih in količinskih 
pogojev doseže najmanj 60 točk.  
Kandidat mora objaviti najmanj 7 del (od tega najmanj 4 dela od datuma oddaje vloge za prvo 
izvolitev v trenutni naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor s seznama revij iz skupin I. 
– III. (obvezno 3 dela iz skupin I. – II. d).  
Z drugimi deli je mogoče nadomestiti največ 4 članke (vendar ne obveznih, objavljenih v revijah 
z IF > 0) po Merilih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 
sodelavcev Univerze v Ljubljani (61. člen). 
Mednarodna odmevnost: vsaj 15 čistih citatov. 
 
Pri ponovni izvolitvi v naziv izrednega profesorja na istem habilitacijskem področju mora 
kandidat od datuma oddaje vloge za zadnjo izvolitev doseči vsaj 15 točk (od tega najmanj 5 
točk iz pedagoške in najmanj 9 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti) in mora iz časa 
od datuma oddaje vloge za zadnjo izvolitev predložiti vsaj dve pomembni deli po Merilih za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v 
Ljubljani (63. člen). Za pomembna dela se štejejo članki iz skupin I. – II. d.   
 
 
iii. Docent, znanstveni sodelavec 
 
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in količinskih pogojev pri 
ocenjevanju znanstvene dejavnosti doseže najmanj 20 točk kumulativno (vsaj 14 točk na 
osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).  
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V naziv znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih 
pogojev iz raziskovalne dejavnosti in ob izpolnjevanju posebnih kakovostnih in količinskih 
pogojev doseže najmanj 20 točk.  
Kandidat mora objaviti najmanj 3 dela, pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor s seznama revij 
iz skupin I. – III. (obvezno 1 delo iz skupin I. – II. d).  
Z drugimi deli je mogoče nadomestiti največ 2 članka (vendar ne obveznega objavljenega v 
revijah z IF > 0) z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije po Merilih za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v 
Ljubljani (67. člen).  
 
Za ponovno izvolitev v naziv docenta na istem habilitacijskem področju mora kandidat v času 
od datuma oddaje vloge za zadnjo izvolitev doseči vsaj 12 točk (od tega najmanj 3,75 točke iz 
pedagoške in najmanj 7,5 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti) in mora iz časa od 
datuma oddaje vloge za zadnjo izvolitev predložiti vsaj eno pomembno delo po Merilih za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v 
Ljubljani (69. člen). Za pomembna dela se štejejo članki iz skupin I. – II. d.   
 

 
                                                                                                

          
  
 


