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Na podlagi 44. člena Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 

95/2010, 17/2011) in 16. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije 

(Številka: 28/2020-Statut) je Senat MFDPŠ je na svoji 127. seji dne, 14.6.2021 sprejel naslednji 

 

MERILA ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH 

DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV MEDNARODNE FAKULTETE ZA 

DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE 

 

1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju Merila) določa 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ) podrobnejše pogoje 

za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. 

 

Sestavni del Meril so tudi Navodila za izvajanje meril (v nadaljevanju Navodila). 

 

2. člen 

 

Merila temeljijo na naslednjih dokumentih: 

- Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012, ZViS-UPB7),  

- Minimalnih standardih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011), 

- Statut MFDPŠ. 

 

3. člen 

 

V Merilih uporabljeni nazivi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške in  ženske. 

 

2. NAZIVI, PODROČJA TER TRAJANJE NAZIVA 

 

4. člen 

(nazivi) 

 

Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo opravljajo visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.  

 

Nazivi visokošolskih učiteljev so:  

– redni profesor,  

– izredni profesor,  

– docent,  

– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);  

 

za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:  

– višji predavatelj,  

– predavatelj.  

 

Nazivi znanstvenih delavcev so:  

– znanstveni svetnik,  

– višji znanstveni sodelavec,  

– znanstveni sodelavec.  

 

Nazivi visokošolskih sodelavcev so:  

– asistent,  

– bibliotekar,  
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– strokovni svetnik,  

– višji strokovni sodelavec,  

– strokovni sodelavec,  

– učitelj veščin. 

 

5. člen 

(področja za izvolitev v naziv) 

 

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev za znanstvena področja, 

discipline ali predmetna področja, ki jih določi senat MFDPŠ (v nadaljevanju senat, Priloga 1).  

 

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij. 

 

6. člen 

(trajanje naziva) 

 

Visokošolski učitelji, pridruženi profesorji/adjunct professor in znanstveni ter umetniški delavci, z 

izjemo rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let (v 

nadaljevanju: volilno obdobje).  

 

Ponovno so lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev.  

 

Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let.  

 

Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 

 

Upokojeni visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci obdržijo naziv, ki so ga imeli ob celotni (100 

%) upokojitvi. 

 

7. člen 

(razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 

 

Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje vse pogoje za 

izvolitev v ustrezni naziv visokošolskega učitelja/sodelavca.  

 

Znanstveni svetnik je lahko pod pogojem iz prvega odstavka izvoljen v naziv rednega profesorja, višji 

znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni sodelavec pa v naziv docenta. V takem 

primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na temelju katerega je prišlo do 

izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 

 

8. člen 

 

Visokošolski učitelji so lahko izvoljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu:  

- docent, izredni profesor, redni profesor. 

 

Znanstveni delavci so lahko izvoljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: 

- znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 

 

3. MINIMALNI STANDARDI ZA IZVOLITEV V NAZIV 

 

9. člen 

(kumulativno izpolnjevanje minimalnih standardov) 

 

Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne minimalne 

standarde za izvolitev v naziv. 

 

Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za 

izvolitev v naziv. 
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Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali ponovni 

izvolitvi mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete 

ali drugih instrumentih preverjanja pedagoškega dela. 

 

3.1  Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 

10. člen 

(temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 

Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so:  

- ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,  

- usposobljenost za strokovno in pedagoško delo,  

- aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika, 

- pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata.  

 

11. člen 

(izkazovanje usposobljenosti) 

 

Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih in 

strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, dokumentiranim 

sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti in drugimi 

dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti.  

 

Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s preizkusnim 

predavanjem.  

 

Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega delavca, 

strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca, bibliotekarja in asistenta 

ob prvi izvolitvi. 

 

12. člen 

(izkazovanje aktivnega znanja enega razširjenega tujega jezika) 

 

Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, pristojne za izdajanje 

tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika in drugimi 

ustreznimi potrdili, s katerimi se izkazuje aktivno znanje razširjenega tujega jezika.  

 

Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po programu, 

ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma magistrsko delo ali 

doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega 

tujega jezika.  

 

Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv. 

 

3.2 Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 

13. člen 

(splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 

Splošni minimalni standardi so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih minimalnih standardov 

izpolnjevati kandidat za izvolitev v posamezni naziv. Nanašajo se na izobrazbo, delovne izkušnje in 

usposobljenost za področje izvolitve v naziv. 
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14. člen 

(izobrazba in delovne izkušnje) 

 

V naziv:  

1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 

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

znanosti;  

2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje;  

3. predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 let ustreznega 

strokovnega dela v praksi (npr. delovanje na vsebinskem področju študijskega programa v 

domačem, v primeru tujega jezika pa tudi tujem jezikovnem okolju)  

4. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške prakse;  

5. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je med študijem 

dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8);  

6. strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 15 let 

ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  

7. višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 

10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  

8. strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 2 leti 

ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  

9. učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj prve stopnje in 5 let ustrezne 

prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  

10. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne 

prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 

11. pridruženi profesor / raziskovalec je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo 3. stopnje. 

 

 

3.2.1  Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 

 

15. člen 

(vsebinski 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 s področja 

izvolitve;  

- aktivno delovanje v mednarodnem prostoru;  

- izkušnje pri delu v poklicnem okolju na področju izvolitve ipd.. 

 

Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:  

- ustreznimi objavami kandidatovih del na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,  

- dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru oz. mednarodni odmevnosti dela 

kandidata, 

- dokazljivimi navedki kandidatovih del s področja izvolitve v znanstveni literaturi. 

 

16. člen 

(objava kandidatovih 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.  

 

17. člen 

(avtorstvo) 

 

Prvi avtor je avtor, ki je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu, oziroma kot so se pisno 

dogovorili vsi soavtorji. V primeru dogovora o prvem avtorstvu, je treba priložiti izjavo vseh 
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soavtorjev, da se s takim dogovorom strinjajo. Za dela, ki so izšla od vključno leta 2020 dalje, mora 

biti taka izjava vseh soavtorjev podpisana v roku šestih mesecev po izidu dela.  

 

V kolikor se prvo avtorstvo izkazuje na drugačen način, oziroma so avtorji navedeni po abecednem 

redu, mora biti iz priložene in s strani vseh soavtorjev podpisane izjave razviden prispevek kandidata. 

Prvo avtorstvo na podlagi izjave presodijo poročevalci  

 

18. člen 

(mednarodna odmevnost dela kandidata) 

 

Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalniki mednarodne 

odmevnosti:  

a) dokazljivimi citati v znanstveni literaturi (število citatov v okviru mednarodnih baz Scopus in 

Web of Science),  

b) vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih (število: vabil, izpisov idr.),  

c) članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij (število izpisov),  

d) članstvom v tujih akademijah (število izpisov),  

e) nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih (število 

izpisov) ter  

f) sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov na tujih 

visokošolskih zavodih, v obsegu najmanj petih ur na obisk (število obiskov). 

 

Kandidat mora za izvolitev v naziv izkazati doseganje:  

a) za izvolitev v izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca  

o vsaj dveh (2) kazalnikov mednarodne odmevnosti v zadnjem izvolitvenem obdobju v 

skupnem obsegu vsaj štirih (4) enot, pri čemer pri kazalniku f ena enota pomeni obisk z 

vsaj 5 urami sodelovanja, 

b) za izvolitev v rednega profesorja in znanstvenega svetnika  

o vsaj treh (3) kazalnikov mednarodne odmevnosti v zadnjem izvolitvenem obdobju v 

skupnem obsegu vsaj devetih (9) enot, pri čemer pri kazalniku f ena enota pomeni obisk z 

vsaj 5 urami sodelovanja. 

 

3.2.2 Elementi pedagoške usposobljenosti 

 

19. člen 

(presoja pedagoške usposobljenosti) 

 

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. 

 

3.3 Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 

20. člen 

(posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 

Posebni minimalni standardi so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in 

splošnih minimalnih standardov izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 
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Redni profesor in znanstveni svetnik 

 

21. člen 

(redni profesor in znanstveni svetnik) 

 

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in 

splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  

 

Kakovostni pogoji:  

- 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;  

- je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško deloval 

na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;  

- poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati slovensko 

in mednarodno znanje;  

- je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh, kjer mentorstvo 

šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije;  

- je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke v 

mednarodnem in nacionalnem okviru;  

- je vodil raziskovalne projekte;  

- ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

 

Količinski pogoji:  

- je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih je prvi  

- avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega avtorja); od 

tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI s 

faktorjem vpliva večjim od 0. 

 

Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih 

člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI s faktorjem vpliva večjim od 0, 

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 ali strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljen 

patent s preizkusom ipd.). 

 

Članke iz zgornjega odstavka lahko nadomestijo članki, objavljeni v revijah, ki so indeksirane v bazi 

Scopus s faktorjem vpliva (SNIP) večjim od 0 in sodijo na vsebinska področja študijskih programov 

MFDPŠ ali na raziskovalna pdoročja fakultete. 

 

22. člen 

(javno predavanje) 

 

Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno predavanje.  

 

Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec 

 

23. člen 

(izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) 
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V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 

temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  

 

Kakovostni pogoji:  

- je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, za katerega se 

izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta sposobnost se izkazuje z ustrezno 

bibliografijo na področju izvolitve v naziv;  

- je uspešno deloval v strokovnem okolju;  

- izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;  

- je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni 

ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako kot delovanje na tuji univerzi se vrednoti 

mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na mednarodnih tekmovanjih ali na 

mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena;  

- je bil somentor pri najmanj eni zaključeni doktorski disertaciji, kjer somentorstvo šteje tudi v 

primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije; ali je sicer ustrezno prispeval k vzgoji 

strokovnjakov na svojem področju. Za tak prispevek se šteje:  

- uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z 

univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado;  

- glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih; mentorstvo šteje tudi v primeru 

utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;  

- vodenje raziskovalnega projekta;  

- ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

 

Količinski pogoji:  

- je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri katerih mora biti 

prvi avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega avtorja), 

od tega morajo biti najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI s 

faktorjem vpliva večjim od 0.  

 

Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo obveznih 

člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI. SCI, AHCI s faktorjem vpliva večjim od 0) 

nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom, raziskovalnim ali 

strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem avtorstvo znanstvene 

monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela znanstvene monografije pa 1 članek. Enega od 

člankov, ki jih kandidat nadomešča z monografijo ali delom monografije, lahko nadomesti z 

recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno 

monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim, 

strokovnim ali športnim dosežkom. 

 

Članke iz zgornjega odstavka lahko nadomestijo članki, objavljeni v revijah, ki so indeksirane v bazi 

Scopus s faktorjem vpliva (SNIP) večjim od 0 in sodijo na vsebinska področja študijskih programov 

MFDPŠ ali na raziskovalna pdoročja fakultete. 

 

24. člen (Pridruženi profesor/adjunct professor) 

 

V naziv pridruženi profesor je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih 

standardov NAKVIS izpolnjuje tudi naslednje kakovostni pogoje:   

- Sodobnost področja dela.  

- Sodelovanje z gospodarstvom.  

- Sodelovanje s tujimi ustanovami in skupinami. 

- Mednarodno priznana vrhunskost v stroki ali znanosti.  

- Članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih.  

- Organizacijske sposobnosti (vodenje raziskovalnih in razvojnih projektov in skupin itd.). 

- Publikacije v mednarodnem merilu ali dokumentirana vrhunska dela v stroki.  

- Število citatov oziroma drugih odzivov na delo kandidata. 

- Pedagoško delo (mentorstvo, predavanja na domačih in na tujih visokošoskih zavodih itd.).  
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Docent in znanstveni sodelavec 

 

25. člen 

(docent in znanstveni sodelavec) 

 

V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih 

minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  

 

Kakovostni pogoji:  

- je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;  

- aktivno deluje v mednarodnem prostoru (udeležba na mednarodnih znanstvenih konferencah, 

posvetih, študijske izmenjave, predavanja v tujini, idr.);  

- ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  

 

Količinski pogoji:  

- je objavil vsaj 3 članke (od tega 2 v zadnjih 5 letih od oddaje vloge za izvolitev), pri katerih je bil 

prvi avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, 

AHCI s faktorjem vpliva večjim od 0.  

 

Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega 

članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI, SCI, AHCI s faktorjem vpliva večji od 0) nadomesti 

z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo znanstvene 

monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije nadomešča 1 članek. 

 

Članke iz zgornjega odstavka lahko nadomestijo članki, objavljeni v revijah, ki so indeksirane v bazi 

Scopus s faktorjem vpliva (SNIP) večjim od 0 in sodijo na vsebinska področja študijskih programov 

MFDPŠ ali na raziskovalna področja fakultete. 

 

Višji predavatelj 

 

26. člen 

(višji predavatelj) 

 

V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki ima:  

- izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na področju, na 

katerem želi biti izvoljen v naziv;  

- izkazano pedagoško usposobljenost. 

 

Predavatelj 

 

27. člen 

(predavatelj) 

 

V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na področju, za katerega 

želi biti izvoljen v naziv, in ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 

Lektor 

 

28. člen 

(lektor) 

 

V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki:  

- ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj 3 mesece neprekinjenega 

strokovnega oziroma pedagoškega delovanja 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;  

- je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;  

- izkazuje pedagoško usposobljenost. 
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Asistent 

 

29. člen 

(asistent) 

 

V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki 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;  

- za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav dobro (8);  

- pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo. 

 

 

 

 

 

 

4.  Minimalni standardi za ponovno izvolitev 

 

30. člen 

(ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca) 

 

Pri ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca za isto izvolitveno 

področje mora kandidat od zadnje izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico pogojev, ki jih zahteva 

zavod pri prvi izvolitvi v naziv. 

 

31. člen 

(izvolitev v nižji naziv) 

 

Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če je bil 

pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev 

v nižji naziv. 

 

32. člen 

(ponovna izvolitev v naziv asistenta) 

 

Če je asistent dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem oziroma umetniškem 

delu ter ima dokazila o pedagoški usposobljenosti, je lahko v isti naziv izvoljen trikrat. Pri nadaljnjih 

izvolitvah se zahteva doktorat znanosti.  

 

33. člen 

(podaljšanje veljavnosti obstoječega naziva za čas postopka)  

 

Kandidat, ki ima veljaven naziv in želi biti izvoljen v isti ali drug naziv, ter želi, da se obstoječi naziv 

šteje za veljavnega do dokončnosti odločitve o vlogi, mora vložiti vlogo najmanj 6 mesecev pred 

iztekom veljavnega naziva. 

 

V kolikor visokošolski učitelj, znanstveni delavec oz. visokošolski sodelavec odda vlogo za izvolitev v 

naziv pravočasno (najkasneje 6 mesecev pred potekom izvolitve), lahko do dokončnosti postopka za 

pridobitev naziva opravlja dosedanje pedagoško in raziskovalno delo, kljub poteku veljavne izvolitve 

v naziv. 

 

V kolikor kandidat v postopku izvolitve vloge ne odda pravočasno, vendar še ima veljavno izvolitev v 

naziv, lahko Senat na podlagi mnenja KIN in predloga kandidata izda sklep, da se kandidatu dovoli 

opravljanje dosedanjega pedagoškega in raziskovalnega dela, in sicer najdlje do dokončnosti postopka 

izvolitve v naziv. Kandidat mora podati razloge, zakaj vloga ni bila oddana pravočasno.  
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5. Predčasna izvolitev v naziv in izvolitev mimo vrstnega reda 

 

34. člen 

(predčasna izvolitev in izvolitev mimo vrstnega reda) 

 

Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, pri 

katerem se ne upošteva vrstni red nazivov.  

 

Visokošolski učitelj, ki je bil v določen naziv izvoljen vsaj eno izvolitveno obdobje, lahko kadarkoli 

poda vlogo za izvolitev v višji naziv, tudi če mu izvolitev v ponovni naziv še ni potekla.  

 

Za predčasno izvolitev v naziv oziroma izvolitev mimo vrstnega reda mora kandidat imeti izjemne 

dosežke. Izjemni dosežki za predčasno izvolitev morajo biti izpolnjeni le v prvem izvolitvenem 

obdobju. 

 

Za izjemni dosežek kandidata 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. 

 

35. člen 

(postopek za izvolitev v naziv po prekinitvi veljavnosti naziva) 

 

Za prekinitev veljavnosti naziva na fakulteti gre, če je od konca veljavnosti zadnjega naziva na 

fakulteti preteklo več kot eno leto. Če kandidat po prekinitvi veljavnosti naziva na fakulteti zaprosi za 

izvolitev v naziv, ki ga je imel nazadnje pred prekinitvijo veljavnosti naziva, ali za izvolitev v nižji 

naziv, vloži vlogo za prvo izvolitev v naziv in mora izpolnjevati pogoje, ki jih za prvo izvolitev 

določajo ta Merila. 

 

35. člen (naziv uglednega gostujočega profesorja ali raziskovalca; »visiting distinguished 

professor/researcher«): 

 

Naziv »ugledni gostujoči profesor ali raziskovalec« / »visiting distinguished professor/researcher« se 

podeli posamezniku, ki je s svojim poučevanjem, raziskovanjem in drugim delom znatno prispeval k 

razvoju in ugledu MFDPŠ ter ima ustrezno veljavno habilitacijo ustreznega drugega visokošolskega 

zavoda oziroma raziskovalne institucije. 

 

Naziv »Uglednega gostujočega profesorja ali raziskovalca / »visiting distinguished 

professor/researcher«  podeli na predlog dekana Senat za koledarsko leto.  

  

Predlog vsebuje: utemeljitev in navedbo razlogov za imenovanje uglednega gostujočega profesorja oz. 

raziskovalca z navedbo njegovih dosežkov in prispevkov k razvoju in krepitvi ugleda MFDPŠ na 

področju izobraževanja, raziskovanja in drugje. Predlogu je treba priložiti dokazilo o veljavni 

habilitaciji matične institucije, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena.  

 

36. člen 

(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 

 

Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi minimalnih 

standardov izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat pridobil na drugem 

visokošolskem zavodu v tujini. Komisija za izvolitve v naziv (v nadaljevanju KIN) na podlagi 

pridobljene dokumentacije kandidata (prošnja; življenjepis; bibliografija; dokazila o: diplomah, 

izvolitvah, zaposlitvi, pomembnih znanstvenih delih, citiranosti in izobraževalni usposobljenosti) in 

opisa postopka pridobitve naziva na tuji instituciji, izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva in 

predlaga senatu fakultete podelitev naziva v ustrezno področje. V primeru, da KIN oceni, da je za 

posameznega kandidata, glede na področje izvolitve, potrebno dodatno strokovno mnenje lahko KIN 

določi poročevalca, ki pripravi ustrezno poročilo o oceni kandidata. Po pridobitvi poročila KIN, ki 

izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, predlaga senatu fakultete podelitev naziva v ustrezno 

področje. Senat fakultete, glede na predlog KIN in izveden postopek priznavanja ustreznosti naziva, 
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podeli naziv ter področje izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, 

kot bi veljala izvolitev v ustrezni učiteljski naziv. 

 

37. člen 

(izvolitve v raziskovalne nazive) 

Za izvolitev raziskovalcev v raziskovalni naziv se uporablja Pravilniku o raziskovalnih nazivih 

(Uradni list RS, št. 126/2008, 41/2009 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). 

 

6. Prehodne in končne določbe  

 

38. člen 

(Podaljšanje veljavnosti naziva – COVID-19) 

 

V postopkih za izvolitev v naziv se prekinitev delovanja na tuji univerzi, raziskovalni ali umetniški 

ustanovi zaradi pandemije COVID-19 ne šteje kot prekinitev v smislu zahteve iz Meril po 

neprekinjenem delovanju v tujini. Kandidat v vlogi za izvolitev v naziv obrazloži, da je moral 

načrtovano neprekinjeno delovanje prekiniti zaradi pandemije COVID-19. 

 

Kandidat, ki ima veljavni naziv višji predavatelj, lektor, docent, izredni profesor, redni profesor, 

znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik, lahko zaprosi za podaljšanje 
veljavnega naziva za obdobje do 1 leta pod naslednjimi pogoji in po postopku: 

1. Kandidat vloži prošnjo za podaljšanje dobe izvolitve na MFDPŠ. V prošnji mora navesti pogoje za 

izvolitev, za katere predvideva, da jih ne bo izpolnil do roka za vložitev vloge (6 mesecev pred 

iztekom naziva), za vsakega od teh pogojev obrazložiti razloge, povezane s pandemijo COVID- 19, za 

neizpolnitev pogoja ter priložiti ustrezna dokazila (npr. dogovor o gostovanju na tuji univerzi, ki ni 

mogel biti realiziran zaradi pandemije COVID-19). 

2. Služba za splošne in upravne zadeve vlogo posreduje KIN. 

3. Če KIN poda soglasje k podaljšanju dobe izvolitve, o tem obvesti Senat MFDPŠ, ki izda sklep, s 

katerim določi podaljšanje dobe izvolitve v trenutni naziv za do enega leta. 

4. Če KIN ne poda soglasja k podaljšanju, o tem obvesti Senat MFDPŠ, ki izda sklep o zavrnitvi 

prošnje. Zoper ta sklep ni pritožbe. 

5. Če je kandidat zaradi trajanja postopka odločanja o tej prošnji zamudil oddajo vloge 6 mesecev pred 

potekom dobe izvolitve, se šteje, da je kandidat vlogo oddal pravočasno, če jo odda v roku 14 dni po 

prejemu sklepa senata MFDPŠ. 

6. Rok za oddajo prošnje: Kandidati morajo oddati prošnjo vsaj 6 mesecev pred potekom trenutnega 

naziva. Zadnji rok za oddajo prošenj je 3 mesece po prenehanju izrednih okoliščin, ki so bile podlaga 

za sprejem teh določb. Datum prenehanja izrednih okoliščin bo senat MFDPŠ določil s sklepom. 

 

39. člen 

 

Zaradi uskladitve terminologije se v Pravilniku o častnih nazivih in pohvalah MFDPŠ (Številka: 

24/2018-PNagrade) se v 5. členu Častni naziv Zaslužni profesor doda tretji odstavek in sicer: Naziv 

zaslužni profesor se podeljuje profesorjem (državljanom RS) ob upokojitvi. 

 

40. člen  

(Veljavnost in uporaba meril) 

 

Merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu MFDPŠ in se objavijo na NOVISu.  

 

41. člen 

 

Z dnem uveljavitve meril se postopki, ki tečejo na dan začetka uporabe meril oziroma so začeli teči 

pred uveljavitvijo meril, končajo po določbah Meril Številka: 9/2021-MerilaHab. s prilogo z dne, 

26.5.2021 oz. po Merilih, ki so za vlagatelja primernejša.  

S sprejemom teh Meril prenehajo veljati Merila Številka: 9/2021-MerilaHab. s prilogo z dne, 

26.5.2021. 
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doc. dr. Srečko Natek 

       dekan MFDPŠ 

 

 

Priloga 1:  Znanstvena področja, discipline ali predmetna področja MFDPŠ  

Priloga 2: Navodila za izvajanje meril. 

 

 

V Celju, 14.6.2021 

Številka: 14/2021-MerilaHab. 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1:  Znanstvena področja, discipline ali predmetna področja MFDPŠ  

 

Senat MFDPŠ sprejema naslednja znanstvena področja, discipline ali predmetna področja za 

izvolitev v naziv: 

 

1. Ekonomske vede 

2. Informatika 

3. Management 

4. Matematika 

5. Poslovne vede 

6. Pravo 

7. Raziskovalna metodologija 

8. Tuj jezik stroke 

9. Sociologija 

 

in si pridržuje pravico do dopolnitve navedenih področij. 
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Priloga 2: 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH 

UČITELJEV IN SODELAVCEV TER ZNANSTVENIH DELAVCEV IN RAZISKOVALNIH 

SODELAVCEV MEDNARODNE FAKULTETE ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE 

 

1. POSTOPEK ZA IZVOLITEV 

 

Postopek za izvolitev začne kandidat s pisno vlogo za izvolitev v naziv. Kandidat odda vlogo Službi 

za upravne in splošne zadeve. 

 

Kandidat začne postopek za izvolitev v naziv najmanj 6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva.  

 

2. VSEBINA VLOGE 

 

Vloga vsebuje naslednje dokumente: 

 

(1) Prošnjo z navedbo področja izvolitve (Vzorec 1).  

 

(2) Kratek življenjepis (Vzorec 2).  

 

(3) Bibliografijo 

- izpis iz bibliografije raziskovalcev in strokovnih sodelavcev COBISS, 

- izpis iz baze SICRIS (samo »Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po 

metodologiji ARRS«), 

- dela, ki so bila objavljena v zadnjem izvolitvenem obdobju, naj bodo na izpisih poudarjeno 

tiskana (Krepko). 

 

(4) Dokazila 

- Dokazila o diplomah, izvolitvi in zaposlitvi 

Pri prvi izvolitvi kandidat predloži tudi diplome ter morebitno nostrifikacijo v tujini pridobljene 

diplome, dokazila o dotedanjih izvolitvah in dokazila o dotedanjih zaposlitvah.  

- Dokazila o pomembnih znanstvenih delih 

Kandidati za docente, izredne profesorje in redne profesorje ter znanstvene sodelavce, višje 

znanstvene sodelavce in znanstvene svetnike predložijo svoja najpomembnejša dela, ki so zahtevana 

v Merilih. Ta dela člani Komisije še posebej pisno ovrednotijo z vidika njihovega pomena za razvoj 

znanosti na področju kandidatovega znanstvenega dela.  

- Dokazila o citiranosti 

Kandidat predloži pregled citiranosti na osnovi izpisa iz mednarodnih baz (Scopus, Web of Science) 

ter druga dokazila. 

- Dokazila o izobraževalni usposobljenosti 

Ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv ugotavlja komisija kandidatovo izobraževalno  usposobljenost z 

javnim preizkusnim predavanjem, ob ponovnih izvolitvah in izvolitvah v višji naziv pa mora 

kandidat pridobiti mnenje študentskega sveta MFDPŠ. 

 

3. STROKOVNO POROČILO ČLANOV KOMISIJE ZA OCENO KANDIDATA 

 

Vsak član komisije za oceno kandidata: 

- pregleda vlogo kandidata, 

- v roku, ki ne sme biti daljši od dveh 2 mesecev, predloži komisiji za izvolitve v nazive MFDPŠ 

samostojno oceno (Vzorec 4), ki mora izpostaviti: 

- najpomembnejša dela kandidata in njihov pomen na razvoj znanosti v domačem in mednarodnem 

merilu, 

- uspešnost kandidata v stroki,  

- izobraževalno usposobljenost kandidata, 

- predlog za izvolitev v naziv. 
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4. JAVNO PREIZKUSNO PREDAVANJE  

 

Člani komisije v sporazumu s kandidatom, ki prvič prosi za naziv visokošolskega učitelja, določijo 

tudi temo ter datum javnega preizkusnega predavanja, ocenijo uspešnost predavanja in pripravijo o 

tem posebno poročilo (Vzorec 3).  

 

Na preizkusnem predavanju morata biti prisotna vsaj dva člana komisije za oceno kandidata. 

 

5. ŠTUDENTSKO MNENJE  

 

Študentski svet MFDPŠ daje mnenje o izobraževalni usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev v roku, ki ne sme biti daljši od enega meseca.  

 

6.   VLOGA KOMISIJE ZA IZVOLITVE IN SLUŽBE ZA UPRAVNE IN SPLOŠNE 

ZADEVE MFDPŠ  

 

6.1. Komisija za izvolitve v nazive MFDPŠ  

 

Komisija za izvolitve v nazive MFDPŠ (v nadaljevanju: KIN) je delovna komisija senata MFDPŠ, ki 

pripravlja gradivo za izpeljavo vlog za izvolitev v zaprošene nazive na MFDPŠ. 

 

Sestavljajo jo visokošolski učitelji in znanstveni delavci skladno s statutom MFDPŠ, ki izmed sebe 

izvolijo predsednika. Na sejo senata MFDPŠ je k točki »Volitve v nazive« vabljen predsednik KIN, v 

primeru opravičene odsotnosti pa ga nadomešča prisotni član senata MFDPŠ, ki je tudi član KIN 

MFDPŠ. 

 

6.2 Služba za upravne in splošne zadeve:  

 

Naloge Službe za upravne in splošne zadeve so: 

- Spremlja zapadlost izvolitev zaposlenih na MFDPŠ in opozarja kandidate na pravočasnost 

oddaje vloge.  

- Pregleda prejeto vlogo. 

- Izpopolni vlogo z ocenami članov Komisije za oceno kandidata, mnenjem Študentskega sveta oz. 

zapisnikom o preizkusnem predavanju. 

- Hrani vlogo in potrebno dokumentacijo.  

 

7.   OPIS POSTOPKA IZVOLITVE 

 

V postopku za izvolitve v nazive se smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 22/02, 119/05, 24/06 in ostale spremembe in dopolnitve). 

1. Kandidat mora vložiti v Službi za upravne in splošne zadeve vlogo. 

2. Služba za upravne in splošne zadeve po prejemu vloge ugotovi, ali je vloga popolna. Če vloga ni 

popolna, pozove kandidata, da jo v roku 15 dni dopolni. Če kandidat v danem roku od prejema 

obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je predlog umaknil. 

3. Služba za upravne in splošne zadeve nato: 

- pošlje vlogo KIN, 

- pozove študentski svet MFDPŠ, da v roku enega meseca pripravi in ji pošlje mnenje o 

kandidatovi izobraževalni usposobljenosti. 

4. KIN predlaga imenovanje treh članov komisije za oceno kandidata (v nadaljevanju: komisija). 

Pri vsakem članu komisije mora biti naveden njegov izvolitveni naziv, veljavnost naziva, 

področje njegove izvolitve ter status, če ni zaposlen na MFDPŠ. Člani komisije: 

- so razen učiteljev MFDPŠ lahko tudi upokojeni učitelji in znanstveni delavci ter tuji 

univerzitetni učitelji in znanstveni delavci z ustreznim nazivom, 

- morajo imeti isti ali višji naziv od tistega, za katerega prosi kandidat, 

- dva izmed članov komisije morata imeti naziv s področja, za katero kandidat prosi,  

- kadar gre za izvolitev v naziv rednega profesorja ali znanstvenega svetnika, mora biti vsaj en 

član komisije z drugega visokošolskega zavoda ali druge univerze,  

- pri interdisciplinarnih področjih morajo biti v komisiji zastopniki ustreznih disciplin.  
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5. Senat MFDPŠ (v nadaljevanju senat) odloča o sestavi komisije. 

6. Po potrditvi komisije na senatu pošlje Služba za upravne in splošne zadeve članom komisije: 

- sklepe o njihovem imenovanju v komisijo, 

- vlogo kandidata, 

- poziv, da v roku, ki ne sme biti daljši od 2 dveh mesecev, izdelajo in pošljejo Službi za 

upravne in splošne zadeve oceno kandidata. 

Člani komisije morajo biti opozorjeni, da je ocena uradna skrivnost, in naj pismo z oceno tako tudi 

označijo in ga naslovijo na Službo za upravne in splošne zadeve.  

7. V primeru da gre za prvo izvolitev kandidata v naziv visokošolskega učitelja, Služba za upravne 

in splošne zadeve pozove člane komisije, da sporazumno s kandidatom določijo temo in datum 

javnega preizkusnega predavanja ter o tem predavanju pripravijo poseben zapisnik (poročilo). 

8. Služba za upravne in splošne zadeve pošlje vloge kandidatov za izvolitve v nazive visokošolskih 

učiteljev in znanstvenih delavcev skupaj s poročili članov komisije, mnenjem študentov, 

zapisnikom o preizkusnem predavanju idr. na KIN. 

9. KIN v roku dveh mesecev posreduje senatu mnenje o izpolnjevanju oz. neizpolnjevanju pogojev 

za izvolitev v naziv. 

10. Senat v roku enega meseca po prejemu mnenja KIN odloči o izvolitvi kandidata v naziv.  

11. Kandidat, ki v postopku za izvolitev ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v ta 

naziv ali za to področje pred potekom enega leta od negativne odločbe njegove vloge.  

12. Redni profesor ima pred razglasitvijo v naziv na MFDPŠ javno inavguracijsko predavanje.  

 

8. TRAJANJE IN UMIK OD POSTOPKA 

Kandidat lahko delno ali v celoti umakne svojo zahtevo kadarkoli med postopkom. V tem primeru 

izda senat sklep, da se postopek ustavi. 

 

 

 

9. PRILOGE K NAVODILOM 

VZOREC 1: Prošnja za izvolitev v naziv  

VZOREC 2: Življenjepis kandidata  

VZOREC 3:  Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 

VZOREC 4:  Osnutek poročila za izvolitev visokošolskega učitelja 
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Vzorec 1 

 

 

 

Ime in priimek kandidata: 

 

 

Naslov kandidata: 

 

 

Kraj in datum:  

 

 

 

 

Senatu MFDPŠ:  

 

 

Predmet: PROŠNJA ZA IZVOLITEV V NAZIV  

 

 

 

 

Podpisani _____________________________________________ prosim: 

 

o za prvo / ponovno izvolitev v izobraževalni naziv (ustrezno obkroži) 

 

 _________________________________________                                                                

 

 

za  področje _____________________________, 

 

 

o za hkratno izvolitev v znanstveni naziv 

_____________________________________________. 

 

                        

 

 

                                                                           Podpis kandidata:                                                                                     

 

 

      ___________________ 

 

 

Obvezne priloge:  

o Življenjepis 

o Bibliografija (COBISS, SICRIS) 

o Dokazila (objavljena dela in drugo, tč. 4. navodil) 
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Vzorec  2  

 

 

Življenjepis kandidata (1–2 strani): 

  

- rojstni podatki, 

 

- datum diplome (področje), magisterija, doktorata (z naslovom dela, imenom mentorja), 

 

- navedba prejšnjih izvolitev, področje, datum, kraj, 

 

- nagrade in priznanja, štipendije in udeležbe na mednarodnih sestankih in gostovanja, 

 

- opis del, ki jih je oz. jih kandidat opravlja in kje jih opravlja (točna navedba preteklih 

zaposlitev, ki so relevantne za področje izvolitve v naziv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis kandidata: 
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Vzorec  3 

 

Službi za upravne in splošne zadeve:  

 

 

Datum: 

 

 

 

Zadeva: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 

 

Kandidat: 

 

Tema predavanja: 

 

 

Datum predavanja: 

 

 

 

Opis predavanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep 

 

Člani strokovne komisije ugotavljamo, da je kandidat ustrezno / neustrezno  izobraževalno 

usposobljen za izvolitev v zaprošeni naziv.  

 

 

Navedba članov strokovne komisije z njihovimi podpisi: 
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Vzorec  4                                                               Uradna skrivnost – Ocena kandidata! 
 

IME IN PRIIMEK POROČEVALCA 

Izvolitev v naziv: 

 

Na podlagi sklepa Senata MFDPŠ o imenovanju strokovne komisije za izdelavo strokovnega poročila 

o izpolnjevanju pogojev kandidata _____________, sem bil/a podpisani/a, na _____ seji Senata 

MFDPŠ dne, _____ imenovan/a za člana/co komisije za izdelavo strokovnega poročila za izvolitev v 

naziv visokošolskega učitelja kandidata/ke 

 

____Ime in priimek___________ v izobraževalni naziv  _______________ (naziv) za področje 

____________ in hkratno izvolitev v znanstveni naziv _____________________. 

 

Na podlagi prejetega gradiva s strani MFDPŠ z dne _____ ugotavljam naslednje. 

 

1. Informacije o kandidatu/ki 

 

1.1 Ime in priimek: 

1.2 Rojstni podatki: 

1.3 Delovno mesto: 

1.4 Zaposlitev: 

1.5 Dodiplomski študij (ustanova): 

1.6 Dosežena dodiplomska izobrazba: 

1.7 Znanstveni naslov: 

1.8 Znanja tujih jezikov: 

1.9 Informacije o magisteriju/doktoratu: 

 

2. Ocena strokovne usposobljenosti in praktičnih izkušenj v stroki 

 

Opis delovnih izkušenj in implementacija znanja v praksi. 

 

3. Ocena znanstveno raziskovalne usposobljenosti 

 

Opis znanstveno raziskovalnih dosežkov. 

 

4. Ocena pedagoške usposobljenosti 

 

Ocena na podlagi pedagoških izkušenj. 

 

5. Ocena javnega preizkusnega predavanja 

 

Ocena na podlagi javnega preizkusnega predavanja. 

 

6. Predlog 

 

Na podlagi opravljenega pregleda kandidatove/kine vloge s prilogami in na podlagi Meril za izvolitve 

v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev MFDPŠ 

ugotavljam, da kandidat/ka ____________________________________________ 

izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv _____________ za področje ______________ in hkratno 

izvolitev v znanstveni naziv _________________. 

 

Podpis:_______________________________ 

Kraj in datum:___________________ 

 

 

 

 

 


