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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in Statuta DOBA Fakultete za uporabne 
poslovne in družbene študije Maribor (v nadaljevanju DOBA Fakulteta) je Senat DOBA Fakultete na 
11. (redni) seji dne 29. marca 2021 sprejel spremenjena   

 
 
 

Merila za izvolitev  v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na DOBA Fakulteti  

 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 (Namen) 

 
S tem aktom DOBA Fakulteta podrobneje določa pogoje ter minimalna merila in postopek za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (v 
nadaljnjem besedilu Merila). 
 

2. člen 
(Izhodišča) 

 
Merila, določena v tem aktu, so usklajena z Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

 
V besedilu teh Meril uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 

 
 

2. NAZIVI 
 

3. člen 
(Naziv) 

 
Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na DOBA Fakulteti opravljajo visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 
 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: 

 redni profesor, 
 izredni profesor, 
 docent, 
 lektor. 

 
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, 
 strokovni svetnik, 
 višji strokovni sodelavec, 

 strokovni sodelavec, 

 učitelj veščin. 
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a. Trajanje naziva 

 
4. člen 

(Trajanje naziva) 
 

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, 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. 
 
V naziv strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec, učitelj veščin (učitelj tujega 
jezika, učitelj športne vzgoje) in bibliotekar so prvič izvoljeni za dobo treh let, pri nadaljnjih izvolitvah 

pa za dobo petih let. 
 
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let. 
 

Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 
 

Upokojeni učitelji obdržijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi. 
 
Izvolitvena doba visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se lahko 
podaljša za čas odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta ali dolgotrajnih zdravstvenih težav. 
Ob tem si je potrebno pridobiti mnenje senata DOBA Fakultete. Odločbo o podaljšanju izvolitvene 
dobe izda na predlog visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca 
dekan DOBA Fakultete.  

 
b. Razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi 
 

5. člen 
 (Razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 

 

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

usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv. 
 
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. 
 
 

3. PODROČJA IZVOLITEV V NAZIV  
 

6. člen 
 (Področja  izvolitev v naziv) 

 

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev za področja izvolitve  ki jih 
opredeli senat DOBA Fakultete. Področja izvolitve so navedena v Prilogi A teh Meril. 
Senat lahko na predlog komisije za izvolitve v nazive dopolni ali spremeni seznam  področij izvolitve.  
Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij izvolitve. 
 
 

4. POGOJI ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 
a. Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

7. člen 
 (Kumulativno izpolnjevanje minimalnih standardov) 

 
Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne 
minimalne standarde za izvolitev v naziv. 
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8. člen 

 (Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 
 

Temeljni minimalni standardi 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. 

 
 

9. člen 
 (Usposobljenost za strokovno delo) 

 
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,  
 drugimi dokumentiranimi dosežki, ki na področju posamezne stroke štejejo za dokaz 

izvirnosti in kakovosti.  
 

10. člen 
 (Pedagoška usposobljenost) 

 

Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s preizkusnim 
predavanjem, razen če kandidat svojo pedagoško usposobljenost dokazuje z imenovanjem in 
izvajanjem pedagoškega procesa na drugi visokošolski instituciji. Kot zadostitev temu pogoju se 
lahko upošteva tudi druga primerljiva pedagoška dejavnost na izobraževalnih institucijah.  
 
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenih delavcev, 

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

asistenta ob prvi izvolitvi.   
 
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 
instrumentov preverjanja pedagoškega dela; 

 oceno pedagoške odličnosti, ki jo pripravi vodstvo visokošolskega zavoda na osnovi 
elementov iz 19. člena.  

 
11. člen 

 (Izkazovanje aktivnega znanja razširjenega tujega jezika) 
 

Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z ustreznim dokumentom, spričevalom, 

certifikatom (npr. dokazilom institucije, pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno 

uveljavljenim potrdilom o znanju določenega jezika) ali z bivanjem v državi tujega jezika vsaj 4 leta.  
 
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 ali magistrsko nalogo 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. 
 
 
b. Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

12. 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. 
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Splošni pogoji so:  

1. V naziv rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 
znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti.  
 
2. V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje po 

bolonjskem študiju (ali najmanj univerzitetno izobrazbo). 
 
3. V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje po bolonjskem 
študiju (ali najmanj univerzitetno izobrazbo). 
 
4. V predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 5 let 
ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje (ali najmanj univerzitetno izobrazbo). 

 
5. V predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je lahko izvoljen, 
kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje 
(ali najmanj univerzitetno izobrazbo). 

 
6. V lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge bolonjske stopnje (ali najmanj univerzitetno 

izobrazbo) in 3 leta pedagoške prakse. 
 
7. V asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje (ali najmanj 
univerzitetno izobrazbo) in je med študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8). 
 
8. V strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje (ali 
najmanj univerzitetno izobrazbo) in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s 

področjem, za katerega se voli v naziv. 
 
9. V višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge bolonjske 
stopnje (ali najmanj univerzitetno izobrazbo) in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s 
področjem, za katerega se voli v naziv. 
 

10. V strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje 

(ali najmanj univerzitetno izobrazbo) in 2 leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, 
za katerega se voli v naziv. 
 
11. V učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje (ali 
najmanj univerzitetno izobrazbo) in 5 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za 
katerega se voli v naziv. 

 
12. V bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima ustrezno izobrazbo najmanj druge bolonjske stopnje 
(ali najmanj univerzitetno izobrazbo), 3 leta ustrezne prakse  in izkazano sposobnost za samostojno 
strokovno delo. 
 
 
c. Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 

 

13. člen 
 (Vsebinski element) 

 
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. 
 

14. člen 
 (Usposobljenost za izvolitev) 

 
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. 
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15. 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. 
 

16. člen 
 (Mednarodna odmevnost) 

 
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci mednarodne 
odmevnosti: 

 dokazljivimi citati v znanstveni literaturi, 
 vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih, 
 članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij, 
 članstvom v tujih akademijah, 

 nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter 
 pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov 

na tujih univerzah; 
 imenovan recenzent v mednarodnih revijah. 

 
17. člen 

 (Vrsta objave) 
 
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih 

jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. SNIP)  
večjim od 0 ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive 
s temi revijami, v mednarodnih bazah iz seznama ARRS, ali v revijah, ki se nahajajo na seznamih 
ARRS. 
 

18. člen 

(Avtorstvo) 

 
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, morajo soavtorji 
napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor. 
 
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. 

 
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 in 
ocenjevanja znanja pri klasični obliki študija oz. pri online obliki študija razumljivost,  

sistematičnost navodil za študij, uravnotežena uporaba sinhronih in asinhronih elementov,   

visoka raven spodbujanja interakcije in sodelovalnosti med študenti, raznolikost uporabljenih 
medijev in orodij, uporaba formativnih in sumativnih oblik in načinov preverjanja ter 
ocenjevanja 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 v različnih oblikah in formatih, ki podpirajo 
klasično in online obliko študija; 

 z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega 

usposabljanja ali individualnih programih visokošolskega zavoda. 
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d. 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 pogojev izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 

 
21. člen 

 (Redni profesor in znanstveni svetnik) 
 

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

in splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde: 
Kakovostni pogoji: 

 je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na področju, na 
katerem se habilitira, ter prispevati nova znanja ali stvaritve ter izkazati mednarodno 

odmevnost svojega dela; 
 je pred ali po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali 

pedagoško deloval na tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi; 
 je bil mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu ali somentor pri dveh; 
 je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke 

v mednarodnem in nacionalnem okviru; 
 poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati 

slovensko in mednarodno znanje in kulturo; 
 je vodil raziskovalne projekte; 

 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 
 
Količinski pogoji: 
- je objavil vsaj 14 člankov (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, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva  (JCR oz. SNIP) večjim od 0 oziroma če je za področje za 

izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. 
SNIP)  večjim od 0, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti pa 8 člankov objavljenih 
v mednarodnih bazah s seznama ARRS.   

Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih 
člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. 
SNIP) večjim od 0, nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom 
ali strokovnim dosežkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo 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 (prenos tehnologij, podeljen 
patent s preizkusom ipd.) dosežkom. 

22. člen 
 

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

23. člen 
 (Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) 

 

V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 
temeljnih in splošnih pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde: 
 
Kakovostni pogoji: 

 je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na področju, na 
katerem se habilitira, 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; 
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 je pred ali po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali 

raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece;  
 je bil mentor ali somentor pri najmanj enem zaključenem doktoratu 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 

nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado; 
- glavno mentorstvo pri dveh uspešno zaključenih magistrskih delih; 
- vodenje raziskovalnega projekta 

 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 
 

Količinski pogoji: 
– je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 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, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. SNIP) večjim od 0 oziroma če je za področje za 
izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. 

SNIP) večjim od 0, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti pa 4 članki objavljeni v 
mednarodnih bazah s seznama ARRS. 

Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo obveznih 
člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. 
SNIP) večjim kot 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 ali strokovnim dosežkom. 

24. člen 
 (Docent in znanstveni sodelavec) 

 
V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih in splošnih 
pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje: 

 
Kakovostni pogoji: 

 je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov; 
 aktivno deluje v mednarodnem prostoru; 
 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 

Količinski pogoji: 
- je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek 
objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. SNIP) 
večjim od 0 oziroma če je za področje za izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI, AHCI 
oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. SNIP) večjim od 0, niso edino zanesljivo merilo za preverjanje 
odmevnosti, pa 2 članka objavljena v mednarodnih bazah s seznama ARRS. 

Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščata obveznega 
članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI, SCI, AHCI oz. Scopus s faktorjem vpliva (JCR oz. 
SNIP) večjim 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. 

25. 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;  
 objavljena najmanj 4 dela s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, kot: 

o strokovne ali znanstvene članke, ali 
o strokovne ali znanstvene monografije, ali 

o dele strokovne ali znanstvene monografije; 
 izkazano pedagoško usposobljenost;  
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 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 
26. člen 

 (Predavatelj) 
 

V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki: 
 se je strokovno uveljavil na področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv; 
 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 
27. 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 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 se habilitira; 
 je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo; 

 izkazuje pedagoško usposobljenost; 
 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 
28. 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; 

 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 

 
29. člen 

 (Bibliotekar) 
 
V naziv bibliotekar je lahko izvoljen kandidat, ki: 

 pokazal sposobnost za samostojno strokovno delo; 

 ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 
 
 

5. MINIMALNI STANDARDI ZA PONOVNO IZVOLITEV 
 
a. Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca 
 

30. člen 

(Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega svetnika) 
 

Pri ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca za isto habilitacijsko 
področje mora kandidat od zadnje izvolitve izpolniti vsaj polovico pogojev, ki jih zahteva senat pri 
prvi izvolitvi v naziv.  
 

Za ponovno imenovanje v predavatelja in lektorja se zahteva vsaj 1 objavljeno delo v zadnjih 5 
letih s področja, za katerega predlaga izvolitev v naziv, kot: 

 strokovne ali znanstvene članke, ali 
 strokovne ali znanstvene monografije, ali 
 dele strokovne ali znanstvene monografije. 
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b. Ponovna izvolitev v naziv asistenta 

 
31. 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.  
 

32. 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. 
 

 
6. PREDČASNA IZVOLITEV V NAZIV IN IZVOLITEV V NAZIV MIMO VRSTNEGA REDA 

 
33. člen 

 (Predčasna izvolitev) 
 
Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, pri 
katerem se ne upošteva vrstni red nazivov. Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti 
izjemne dosežke. 

 
Izvolitev šteje za predčasno, če se postopek izvolitve kandidata, prvič izvoljenega v trenutni naziv 
visokošolskega učitelja, začne več kot 9 mesecev pred potekom trenutnega habilitacijskega naziva. 
 
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. 
 
Postopek predčasne izvolitve se začne z neodvisnimi utemeljitvami izrednega dosežka kandidata, ki 
jih predložijo trije uveljavljeni redni profesorji s kandidatovega področja. 
 

34. člen 

 (Izvolitev mimo vrstnega reda) 
 

Volitev mimo vrstnega reda se obravnava pod enakimi pogoji kot predčasna izvolitev. 
 
 

7. PRENEHANJE NAZIVA 
 

35. člen 

 (Prenehanje naziva) 
 

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za izvolitev v naziv, mu po preteku izvolitvenega 
obdobja preneha veljavnost naziva. Če kandidat ne vloži vloge za izvolitev v višji naziv ali ponovno 
izvolitev, ne izpolnjuje pogojev za ponovno izvolitev ali zamudi rok in ni do izteka naziva izvoljen v 
naziv, mu naziv po izteku preneha. V primeru, da kandidatu naziv preneha, se lahko ponovno izvoli 

v naziv, ki mu je prenehal. Pri tem se za izvolitev v naziv pri izpolnjevanju pogojev v skladu s temi 
Merili upoštevajo dela od zadnje izvolitve naprej.  
 
 

8. POSTOPEK IZVOLITVE V NAZIV 
 

36. člen 
 (Prošnja kandidata) 

 

Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja se začne na prošnjo 
kandidata za izvolitev v naziv. 
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Kandidat mora vložiti pisno prošnjo na senat. Obrazec vloge za izvolitev in podrobnejša navodila 

določi senat DOBA Fakultete. 
 
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, 
sicer je redna. 

 
Postopek za obnovo naziva oz. napredovanje se začne najmanj 6 mesecev pred iztekom veljavnega 
naziva. Strokovna služba DOBA Fakultete je dolžna kandidata o tem pravočasno pisno obvestiti. 
 

37. člen 
 (Vloga za izvolitev) 

 

Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva visokošolskega učitelja ali sodelavca predloži v elektronski 
in pisni obliki na obrazcu VLOGA ZA IZVOLITEV: 
 prošnjo z navedbo področja; 
 življenjepis (zaželena je oblika Europass CV) 

1. bibliografijo, pripravljeno na osnovi Meril v skladu z NAVODILI ZA IZVAJANJE MERIL, ki jih 
sprejme senat zavoda, skupaj s točkovalnikom, 

2. dokazila o zasnovanih ali izvedenih znanstvenih delih, 
3. dokazila o pedagoški usposobljenosti, 
4. dokazila o izvolitvi v naziv, če ga je že imel; pri prvi izvolitvi tudi dokazila o dosedanjih zaposlitvah 

overjene prepise visokošolske, univerzitetne, magistrske, specialistične ali doktorske diplome, 
5. dokazilo o znanju tujih jezikov pri prvi izvolitvi, 
6. povzetek vloge v primeru izvolitve v naziv docent, izredni in redni profesor. 
 

Če pristojna strokovna služba DOBA Fakultete ugotovi, da je predložena vloga in dokumentacija 
nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 
najmanj 15 in največ 30 dni. Če kandidat v 30 dneh od prejema obvestila ne odpravi pomanjkljivosti, 
se šteje, da je predlog umaknil. 
 

38. člen 

 (Poročevalci za oceno strokovne usposobljenosti) 

 
Popolno vlogo kandidata obravnava komisija za izvolitve v nazive Senata DOBA Fakultete ter 

predlaga senatu strokovno komisijo za oceno kandidata v naziv (poročevalce). Poročevalec  je lahko 

visokošolski učitelj istega ali višjega naziva, za katerega je kandidat predlagan. Med poročevalci za 
izvolitev visokošolskega učitelja morata biti vsaj en visokošolski učitelj, ki ima naziv s področja, za 
katerega kandidat prosi, in vsaj en visokošolski učitelj z drugega zavoda ali univerze. 
 
Za izvolitve v naziv redni profesor, izredni profesor in docent ter vzporedne znanstvene nazive člani 

strokovne komisije izdelajo ločena mnenja o usposobljenosti kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv. 
 
Za vse ostale nazive glavni poročevalec izdela skupno poročilo, o tem, kako kandidat izpolnjuje 
pogoje glede strokovne usposobljenosti, znanstvene ustvarjalnosti, praktičnih izkušenj v stroki in 
pedagoške usposobljenosti, ter predlaga naziv, v katerega naj se kandidat izvoli. Druga dva 
poročevalca poročilo potrdita s svojim podpisom.  

 

Poročevalci za izdelavo strokovne ocene usposobljenosti kandidata, ki prvič prosi za naziv 
visokošolskega učitelja (razen, če prilaga ustrezna dokazila, 10. člen), v sporazumu s kandidatom 
določijo tudi temo ter datum preizkusnega predavanja. Poročevalci ocenijo uspešnost predavanja in 
pripravijo o tem posebno poročilo. 
 
Strokovna poročila obravnava komisija za izvolitve v nazive, ki senatu predlaga izvolitev ali zavrnitev 

kandidata za izvolitev.  
 
Senat zaključi postopek izvolitve, tako da izvoli ali zavrne izvolitev kandidata. 
 

39. člen 
 (Rok za pripravo poročila in vsebina poročila) 

 

Komisija za oceno kandidata pripravi poročilo, ki mora vsebovati: 

1. mnenje o znanstveni ustvarjalnosti kandidata; 
2. mnenje o strokovni usposobljenosti in strokovni dejavnosti kandidata; 
3. mnenje o strokovnih izkušnjah kandidata v praksi in njihovi ustreznosti; 
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4. mnenje o pedagoški usposobljenosti in uspešnosti kandidata, posebej tudi mnenje študentov; 

5. mnenje, v kolikšni meri temelji kandidatova inovativnost in raziskovalna dejavnost na dosežkih 
sodobne znanosti ter stroke; 

6. predlog naziva, v katerega naj se kandidat izvoli. 
 

Komisija za izvolitve v nazive v roku dveh mesecev obravnava poročilo, ki ga je pripravila komisija 
za oceno kandidata, in svojo odločitev preda senatu fakultete. Kandidata v naziv izvoli senat 
fakultete. 
 

40. člen 
 (Preizkusno predavanje) 

 

Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška sposobnost ugotavlja s preizkusnim predavanjem, določi  
strokovna komisija za oceno kandidata v sporazumu s kandidatom temo in datum preizkusnega 
predavanja ter oceni uspeh preizkusnega predavanja. O tem predsednik komisije poda posebno pisno 
poročilo komisiji za izvolitve v nazive. 

 
41. člen 

(Ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 
 
V tujini pridobljene habilitacije DOBA Fakulteta prizna, če kandidat predloži ustrezna dokazila, iz 
katerih izhaja, da je pridobljena habilitacija enakovredna oziroma primerljiva po vseh merilih oziroma 
kriterijih, ki se zahtevajo za izvolitev v ustrezni naziv na Doba Fakulteti.  
 
Kandidat mora za priznanje že pridobljene habilitacije posredovati vlogo senatu. K vlogi mora 

kandidat priložiti vsa dokazila, ki so bila podlaga za izvolitev v naziv v tujini. Senat, ki izvede postopek 
priznavanja ustreznosti naziva, podeli naziv in področje izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega 
naziva velja do dne, ko velja izvolitev v naziv visokošolske institucije v tujini, ki je bila podlaga za 
priznanje ustreznega naziva na DOBA Fakulteti. 
 
Za nazive,  pridobljene na drugi visokošolski izobraževalni instituciji v Sloveniji, DOBA Fakulteta 

prizna pridobljeni naziv. Za priznavanje mora kandidat predložiti veljavno odločbo institucije.   

 
 

9. PRITOŽBA V POSTOPKU ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 

42. člen 
 (Pravica do pritožbe) 

 
Kandidat lahko v 15 dneh od dneva, ko mu je bila vročena odločba, s katero je bila njegova prošnja 
za izvolitev v naziv zavrnjena oziroma s katero je bilo odločeno o njegovi ponovni izvolitvi v isti naziv, 
vloži pritožbo na senat DOBA Fakultete. 
 

43. člen 
 (Razlogi za pritožbo) 

 

Pritožba se lahko vloži iz naslednjih razlogov: 
- če so bile kršene določbe zakona, Statuta ali Meril; 
- če so bila v postopku za izvolitev v naziv nepravilno ali nepopolno ugotovljena dejstva, ki so 

pomembna za odločitev. 
 

44. člen 

 (Postopek vložitve pritožbe) 
 
Pritožba se vloži na senat DOBA Fakultete, ki na svoji prvi seji po prejemu pritožbe določi poročevalca 
izmed svojih članov. Poročevalec izdela v roku 30 dni poročilo in ga predloži senatu DOBA Fakultete. 
Senat  DOBA Fakultete odloča o pritožbi na prvi seji po prejemu poročila poročevalca. Če iz poročila 
poročevalca izhaja, da je pritožba prepozna, dekan pritožbo zavrže in o tem obvesti senat. 

 
45. člen 

 (Postopek obravnave pritožbe) 

 
Obravnavanje pritožbe se začne s poročilom poročevalca, ki obrazloži zadevo in predlaga senatu 
ustrezen sklep. Senat DOBA Fakultete lahko po opravljeni razpravi pritožbo zavrne ali ji ugodi, s tem 
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da odločbo razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje v fazo postopka, v kateri je prišlo do 

kršitve. Razpravi o pritožbi na senatu DOBA Fakultete lahko prisostvuje pritožnik. Odločitev senata 
DOBA Fakultete je dokončna. 
 
 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

46. člen 
(Dokončanje začetih postopkov) 

 
Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uporabo teh minimalnih standardov, se končajo po pogojih 
in merilih zavoda, po katerih so bili začeti. 

 
47. 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 naziv, še enkrat zaprosi za 

izvolitev v isti naziv ali višji naziv, po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv. 
 

48. člen 
 (Prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem začetka veljavnosti teh meril prenehajo veljati Merila, ki jih je sprejel senat DOBA Fakultete 
dne 20. 12. 2018.   

 
49. člen 

 (Veljavnost meril) 
 

Merila začnejo veljati 15. dan po sprejemu na senatu fakultete. 
 

 

 
Maribor, 29. marec 2021  

                                                                  Predsednik senata  
                                                                   

red. prof. dr. Rasto Ovin 
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PRILOGA A 

Predmetna področja pri izvolitvah  v nazive visokošolskih učiteljev in strokovnih 

sodelavcev (po sklepu senata): 

 
1. Ekonomija 
2. Filozofija in etika 
3. Informacijske in komunikacijske tehnologije 

4. Marketing in oglaševanje 
5. Matematika in statistika 
6. Menedžment in poslovanje 
7. Pravo 
8. Psihologija 
9. Računovodstvo in finance 
10. Raziskovalna metodologija 

11. Sociala 
12. Sociologija 
13. Tuji jeziki (angleščina, nemščina, italijanščina) 
14. Turizem 
15. Menedžment pametnih mest  
16. Odnosi z javnostmi  

17. Izobraževanje 
18. Digitalizacija 
19. Kadrovski menedžment 

 
 
Navedena predmetna področja se lahko po potrebi dopolnijo.  

 

 
 


