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PRILOGA 2: (FU) 

Naziv: docent 

Kvalitativni in količinski pogoji so določeni v 67. členu Meril … 

V nadaljevanju podajamo natančnejšo opredelitev pomembnih objav: 

Kandidat, ki se poteguje za izvolitev v naziv docenta, mora objaviti vsaj 3 članke pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor 

iz seznama revij, ki jih na predlog članice po predhodnem mnenju HK potrdi Senat UL. Od tega mora biti najmanj 

1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF > 0 oz. AHCI, ali v reviji, ki je indeksirana v SCPUS-u ali 

v ERIH-u in je označena z INT-1 ali INT-2, in sicer v tujem jeziku.                                                          

2 članka iz prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI 

in SCI z IF > 0 ter AHCI, ali v reviji, ki je indeksirana v SCPUS-u ali v ERIH-u in je označena z INT-1 ali INT-2) 

lahko kandidat nadomesti z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo v 

znanstveni monografiji, izdano pri založbi s potrjenega seznama založnikov, nadomešča dva članka. Avtorstvo v 

delu znanstvene monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama založnikov, nadomešča en članek. 

 

Naziv: izredni profesor 

Kvalitativni in količinski pogoji so določeni v 61. členu Meril ... 

V nadaljevanju podajamo natančnejšo opredelitev pomembnih objav: 

Kandidat, ki se poteguje za izvolitev v naziv izrednega profesorja, mora objaviti vsaj 7 člankov (od tega od zadnje 

izvolitve vsaj 3)  pri katerih mora biti kandidat prvi ali vodilni avtor. Od tega morajo biti najmanj 3 članki objavljeni v 

revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF > 0 oz. AHCI, ali v reviji, ki je indeksirana v SCPUS-u ali v ERIH-u in je 

označena z INT-1 ali INT-2, ali v revijah, ki so navedene v prilogi 5, vendar lahko v revijah, navedenih v dodatnem 

seznamu v prilogi 5, objavi le enega od treh zahtevanih člankov. Članki morajo biti objavljeni v tujem jeziku. Največ 

2 članka (od ostalih 4) sta lahko objavljena v slovenskem jeziku. Seznam revij na predlog članice po predhodnem 

mnenju HK potrdi Senat UL. Največ 4 članke (ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, 

indeksiranih v SSCI in SCI z IF > 0 ter AHCI) nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, 

učbenikom ali strokovnim dosežkom. Pri tem avtorstvo znanstvene monografije, izdane pri založbi s potrjenega 

seznama založnikov, nadomešča dva članka. Avtorstvo dela znanstvene monografije, izdane pri založbi s 

potrjenega seznama založnikov, pa nadomešča en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z 

znanstveno monografijo ali delom znanstvene 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 strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, patent, priprava zakonskih 

gradiv ipd.). 

 

Naziv: redni profesor 

Kvalitativni in količinski pogoji so določeni v 56. členu Meril ... 

V nadaljevanju podajamo natančnejšo opredelitev pomembnih objav: 

Kandidat, ki se poteguje za izvolitev v naziv rednega profesorja, mora objaviti vsaj 14 člankov (od zadnje izvolitve 

vsaj 6) pri katerih mora biti kandidat prvi ali vodilni avtor. Od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, 
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indeksiranih v SSCI, SCI z IF > 0 oz. AHCI, ali v reviji, ki je indeksirana v SCPUS-u ali v ERIH-u in je označena z 

INT-1 ali INT-2, ali v revijah, ki so navedene v prilogi 5, vendar lahko v revijah, navedenih v dodatnem seznamu v 

prilogi 5, objavi le enega od šestih zahtevanih člankov. Članki morajo biti objavljeni v tujem jeziku. Največ 4 članki 

(od ostalih 8) so lahko objavljeni v slovenskem jeziku. Seznam revij na predlog članice po predhodnem mnenju HK 

potrdi Senat UL. Največ 8 člankov (ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v 

SSCI in SCI z IF > 0 ter AHCI) nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom 

ali strokovnim dosežkom. Pri tem je obvezno vsaj eno avtorstvo znanstvene monografije ali univerzitetnega 

učbenika. Znanstvena monografija mora biti izdana pri založbi s potrjenega seznama založnikov in nadomešča dva 

članka. Avtorstvo dela znanstvene monografije, izdane pri založbi s potrjenega seznama založnikov, 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 šteje 

kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene 

monografije, lahko nadomesti z vrhunskim strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, patent, priprava zakonskih 

gradiv ipd.);   


