MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTEVNIH DELAVCEV TER
SODELAVCEV UNIVERZE V LJUBLJANI - INTERPRETACIJA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE (BF)
Sprejeto na 8. seji Senata Biotehniške fakultete, 27. 6. 2011, z dopolnitvami sprejetimi na 15. seji
Senata Biotehniške fakultete, 4. 5. 2015 in 4.seji Senata Biotehniške fakultete, 29.1.2018 ter na 4.
dopisni seji Senata Biotehniške fakultete, ki je potekala dne 22.5.2018 in 23.5.2018
Redni profesor in znanstveni svetnik
Količinski pogoji:
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih pogojev
v Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v
Ljubljani (v nadaljevanju teh interpretacij »Merila«), pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne,
pedagoške in strokovne dejavnosti doseže kumulativno najmanj 90 točk, od tega najmanj 50 točk iz
znanstvene in 20 točk iz pedagoške dejavnosti; v zadnjem volilnem obdobju mora doseči najmanj 30
točk, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene in 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti.
V naziv znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju skupnih, splošnih in
posebnih pogojev v Merilih, iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 90 točk.
Kandidat mora objaviti vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 člankov od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri
katerih mora biti prvi ali vodilni avtor. Od tega mora biti najmanj 10 člankov objavljenih v revijah iz
skupin I – IIIb. Če so članki objavljeni v revijah, ki so indeksirane v AHCI, se kot pomembna dela s
prvim ali vodilnim avtorstvom priznajo tudi objave iz skupine IIIc.
Kandidat lahko največ 4 članke iz prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov,
objavljenih v revijah, indeksiranih v SCI z IF(JCR)>0, SSCI oz. AHCI), nadomesti:
- s članki, objavljenimi v revijah s seznama revij, ki velja za Biotehniško fakulteto, ki so po mnenju
stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z revijami indeksiranimi v SCI z
IF(JCR)>0, SSCI, oz. AHCI, (skupina IIIc) ALI
- z monografijo, pri čemer avtorstvo znanstvene monografije nadomešča dva članka ALI
- delom monografije, pri čemer avtorstvo dela monografije nadomešča en članek ALI
- z recenziranim univerzitetnim učbenikom, ki nadomešča en članek ALI
- z vrhunskim strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, patent, priprava zakonskih gradiv ipd.), ki
nadomešča en članek.
Kandidat mora vsaj tri dela iz skupine 1 (objave iz znanstvenoraziskovalne dejavnosti) ali 4.1.1 ali
4.1.2 (poljudno znanstvena knjiga) ali 4.3.1 (strokovni članek), ali iz skupin 3.1.1 (univerzitetni
učbenik z recenzijo), 3.1.2 (univerzitetni učbenik z recenzijo – nova dopolnjena izdaja) ali 3.1.3 (drugi
neuniverzitetni recenzirani učbeniki), objaviti v slovenskem jeziku.
Mednarodna odmevnost:
Za izvolitev v naziv rednega profesorja ali znanstvenega svetnika se za vsa habilitacijska področja,
razen za področje Krajinsko oblikovanje in razen za področje Okoljsko načrtovanje, če na tem
področju postopek izvolitve poteka po umetniški poti, kot kazalec mednarodne odmevnosti upošteva
najmanj 50 čistih ali normiranih citatov (WoS/Scopus) iz baze SICRIS.

Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec
Količinski pogoji:
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih pogojev
v Merilih, pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne, pedagoške in strokovne dejavnosti doseže
kumulativno najmanj 60 točk, od tega najmanj 35 točk iz znanstvene in 15 točk iz pedagoške
dejavnosti; v zadnjem volilnem obdobju mora doseči najmanj 25 točk, od tega najmanj 15 točk iz
znanstvene in 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti.
V naziv višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju skupnih,
splošnih in posebnih pogojev v Merilih, iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 60
točk.
Kandidat mora objaviti vsaj 7 člankov (od tega vsaj 4 članke od zadnje izvolitve v nižji naziv), pri
katerih mora biti prvi ali vodilni avtor. Od tega mora biti najmanj 5 člankov objavljenih v revijah iz
skupin I – IIIb. Če so članki objavljeni v revijah, ki so indeksirane v AHCI, se kot pomembna dela s
prvim ali vodilnim avtorstvom priznajo tudi objave iz skupine IIIc.
Kandidat lahko največ 2 članka iz prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata obveznih člankov,
objavljenih v revijah, indeksiranih v SCI z IF(JCR)>0, SSCI oz. AHCI), nadomesti:
- s člankoma, objavljenima v revijah s seznama revij, ki velja za Biotehniško fakulteto, ki so po
mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z revijami indeksiranimi v SCI z
IF(JCR)>0, SSCI, oz. AHCI (skupina IIIc), ALI
- z monografijo, pri čemer avtorstvo znanstvene monografije nadomešča dva članka ALI
- delom monografije, pri čemer avtorstvo dela monografije nadomešča en članek ALI
- z recenziranim univerzitetnim učbenikom, ki nadomešča en članek ALI
- z vrhunskim strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, patent, priprava zakonskih gradiv ipd.), ki
nadomešča en članek.
Kandidat mora vsaj dve deli iz skupine 1 (objave iz znanstvenoraziskovalne dejavnosti) ali 4.1.1 ali
4.1.2 (poljudno znanstvena knjiga) ali 4.3.1 (strokovni članek), ali iz skupin 3.1.1 (univerzitetni
učbenik z recenzijo), 3.1.2 (univerzitetni učbenik z recenzijo – nova dopolnjena izdaja) ali 3.1.3 (drugi
neuniverzitetni recenzirani učbeniki), objaviti v slovenskem jeziku.
Mednarodna odmevnost:
Za izvolitev v naziv izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca se za vsa habilitacijska
področja, razen za področje Krajinsko oblikovanje in razen za področje Okoljsko načrtovanje, če na
tem področju postopek izvolitve poteka po umetniški poti, kot kazalec mednarodne odmevnosti
upošteva najmanj 20 čistih ali normiranih citatov (WoS/Scopus) iz baze SICRIS.
Ponovna izvolitev v naziv izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca
Poleg ostalih zahtev za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja ali višjega znanstvenega
sodelavca, ki so opredeljene v Merilih, velja na BF še naslednje:
Kandidat za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca mora
predložiti iz časa od zadnje izvolitve najmanj tri pomembna dela, pri katerih mora biti prvi ali vodilni
avtor, dela pa morajo biti iz skupin točkovnika 1.2.1 ali 1.3.1 ali iz skupin I do IIIb. Če so članki
objavljeni v revijah, ki so indeksirane v AHCI, se kot pomembna dela s prvim ali vodilnim avtorstvom
priznajo tudi objave iz skupine IIIc.

Docent in znanstveni sodelavec (62. člen Meril)
Količinski pogoji:
V naziv docenta ali znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in
posebnih kakovostnih pogojev v Merilih, pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže
najmanj 20 točk.
Kandidat mora objaviti vsaj 3 članke pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor in ki so objavljeni v
revijah iz skupin I – IIIb. Če so članki objavljeni v revijah, ki so indeksirane v AHCI, se kot pomembna
dela s prvim ali vodilnim avtorstvom priznajo tudi objave iz skupine IIIc.
Kandidat mora vsaj eno delo iz skupine 1 (objave iz znanstvenoraziskovalne dejavnosti) ali 4.1.1 ali
4.1.2 (poljudno znanstvena knjiga) ali 4.3.1 (strokovni članek), ali iz skupin 3.1.1 (univerzitetni
učbenik z recenzijo), 3.1.2 (univerzitetni učbenik z recenzijo – nova dopolnjena izdaja) ali 3.1.3 (drugi
neuniverzitetni recenzirani učbeniki), objaviti v slovenskem jeziku.
Mednarodna odmevnost:
Za izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega sodelavce se za vsa habilitacijska področja, razen za
področje Krajinsko oblikovanje in razen za področje Okoljsko načrtovanje, če na tem področju
postopek izvolitve poteka po umetniški poti, kot kazalec mednarodne odmevnosti upoštevajo
najmanj 3 čisti ali normirani citati (WoS/Scopus) iz baze SICRIS.
Ponovna izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega sodelavca
Poleg ostalih zahtev za ponovno izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega sodelavca, ki so
opredeljene v Merilih, velja na BF še naslednje:
Kandidat za ponovno izvolitev v naziv docenta ali znanstvenega sodelavca mora predložiti iz časa od
zadnje izvolitve najmanj dve pomembni deli, pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor, deli pa morata
biti iz skupin točkovnika 1.2.1, 1.3.1 ali iz skupin I do IIIb. Če so članki objavljeni v revijah, ki so
indeksirane v AHCI, se kot pomembna dela s prvim ali vodilnim avtorstvom priznajo tudi objave iz
skupine IIIc.
Kombiniranje umetniških in znanstvenih del na področjih Krajinsko oblikovanje in Okoljsko
načrtovanje
Za področje Krajinsko oblikovanje je za prvo in ponovne izvolitve možno uveljavljati bodisi samo
umetniška dela, bodisi izvolitev poteka po kombinirani umetniško-znanstveni poti. Za oboje je pogoj
priznanje umetniške usposobljenosti.
Za področje Okoljsko načrtovanje prva in ponovne izvolitve potekajo po umetniški, znanstveni ali
kombinirani poti (umetniško-znanstveni ali znanstveno-umetniški). Za umetniško in umetniškoznanstveno pot je pogoj priznanje umetniške usposobljenosti, za znanstveno in znanstvenoumetniško pa doktorat znanosti.
V primeru kombinirane izvolitve morata biti vsaj dve tretjini del od vseh del rubrik 1 in 2 v točkovniku
iz skupin umetniških del (umetniško-znanstvena pot izvolitve) ali iz skupin znanstvenih del
(znanstveno-umetniška pot izvolitve).
Kazalci mednarodne odmevnosti za umetniška dela – za področje Krajinsko oblikovanje in Okoljsko
načrtovanje
Kazalci mednarodne odmevnosti za umetniška dela:
- objava kandidatovega umetniškega dela v mednarodnih publikacijah, ki jih stroka priznava kot
pomembne,
- objave v knjigah/monografijah in predstavitve na razstavah, ki imajo mednarodni recenzentski ali
uredniški odbor ali vsaj enega tujega kustosa (razstave),
– nagrade in priznanja na mednarodnih natečajih ali na natečajih z mednarodno udeležbo,
- mednarodne nagrade in priznanja, ki jih podeljujejo žirije/komisije z mednarodno sestavo članov
ali tiste nagrade, ki so kandidatu podeljene v tujini in jih stroka priznava kot pomembne.
Za umetniške se štejejo stvaritve, ki so izjemne glede na svoje:
− mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija,

− umetniško izvirnost in samoniklost,
− inovativnost,
− odmevnost v širšem mednarodnem prostoru.
Upoštevajo se tudi:
− izvedeni projekti (realizacije), kot tudi idejni in natečajni projekti na področju krajinske arhitekture
in urbanizma in ,
− samostojne in skupinske razstave, navzočnost v stalnih zbirkah muzejsko/galerijskih organizacij,
javni spomeniki.
Upoštevajo se dela, ki so bila javno predstavljena. Skupinska umetniška stvaritev je lahko predmet
obravnave le v primeru, ko je pri njenem nastanku jasno viden in prepoznaven delež kandidata.
Ponovna izvolitev v naziv asistent
Ponovna – druga izvolitev v naziv asistenta (I. reelekcija)
- asistent je po preteku prvega volilnega obdobja lahko ponovno izvoljen v isti naziv, če je
opravilvse obveznosti prvega in drugega letnika študijskega programa 3. stopnje (enovit
doktorski študij).
Tretja izvolitev v naziv asistenta (II. reelekcija)
- magisterij ali magisteriju enakovredna specializacija (stari študijski programi za pridobitev
magisterija) ali pa je kandidat vpisan v 3. letnik študijskega programa 3. stopnje (enovit
doktorski študij) in ima odobreno temo doktorske disertacije.
Četrta izvolitev v naziv asistenta (III. reelekcija) in nadaljnje ponovne izvolitve
- doktorat znanosti.
Peta izvolitev v naziv asistenta (IV. reelekcija) in nadaljnje ponovne izvolitve
- najmanj 5 točk v prejšnjem izvolitvenem obdobju iz znanstveno-raziskovalne, pedagoške in
strokovne dejavnosti.
Ponovna izvolitev v naziv asistent – raziskovalec
Ponovna – druga izvolitev v naziv asistent - raziskovalec (I. reelekcija)
- asistent – raziskovalec je po preteku prvega volilnega obdobja lahko ponovno izvoljen v isti
naziv, če ima magisterij (stari študijski programi za pridobitev magisterija) ali je vpisan v 3.
letnik študijskega programa 3. stopnje (enovit doktorski študij) in ima odobreno temo
doktorske disertacije.
Tretja izvolitev v naziv asistent - raziskovalec (II. reelekcija)
- Doktorat znanosti (stari, nebolonjski študijski programi) ali – če je kandidat končal bolonjski
študij 2. stopnje - mora imeti opravljene vse obveznosti študijskega programa 3. stopnje
(enovit doktorski študij), razen zagovora doktorata.
Četrta izvolitev v naziv asistenta (III. reelekcija) in nadaljnje ponovne izvolitve
- doktorat znanosti in
- najmanj 15 točk iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti do oddaje vloge za izvolitev.
Peta izvolitev v naziv asistenta (IV. reelekcija) in nadaljnje ponovne izvolitve
- najmanj 7,5 točk v prejšnjem izvolitvenem obdobju.

Prva in ponovne izvolitve v naziv asistent po umetniški poti, za področji Krajinsko oblikovanje in
Okoljsko načrtovanje
Za presojo je pomembno predvsem to, ali kandidat/ka s svojim triletnim delom z zadostno mero
kredibilnosti zagotavlja, da bo po dveh reelekcijah dovolj umetniško zrel/a in mednarodno priznan/a,
da bo izpolnil/a pogoje za pridobitev Priznanja umetniške usposobljenosti. Iz vloge mora biti jasno
razvidno v kolikšni meri je pri navedenih pomembnih projektih, natečajih in predstavitvah
sodeloval/a kot sodelavec/ka, soavtor/ica ali samostojni/a avtor/ica.

Za uspehe na umetniškem področju štejejo predvsem:
- avtorstvo ali soavtorstvo pri realiziranih javno predstavljenih projektih in nagrajenih natečajnih
rešitvah na državnem in/ali mednarodnem nivoju
- druge javne predstavitve, tudi predstavitve nerealiziranih projektov na državnem in /ali
mednarodnem nivoju
Prva izvolitev:
- univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pridobljena po študijskih programih sprejetih do junija
2004 ali izobrazba 2. stopnje pridobljena po študijskih programih sprejetih po tem datumu.
- povprečna ocena izpitov in vaj najmanj prav dobro (8)
- ocena diplomskega dela najmanj prav dobro (8)
- sposobnost za strokovno in umetniško delo
- dokazilo o obvladovanju vsaj enega tujega svetovnega jezika
Ponovna - druga izvolitev (I. reelekcija)
- uspehi v izobraževalnem in umetniškem delu, pri čemer so vsaj tri dela javno predstavljena na
javnih predstavitvah vsaj na državni ravni
Tretja izvolitev (II. reelekcija)
- uspehi v izobraževalnem in umetniškem delu, pri čemer naj bo vsaj eno umetniško delo tudi javno
nagrajeno ali kako drugače širše priznano v strokovni javnosti
Četrta izvolitev (III. reelekcija) in vse nadaljnje ponovne izvolitve
- priznanje pomembnih umetniških del
Peta izvolitev (IV. reelekcija) in nadaljnje ponovne izvolitve
- najmanj 5 točk v prejšnjem izvolitvenem obdobju iz umetniške dejavnosti.

Razvrstitev revij v skupine
1.1.1.

I. skupina

zgornjih 5 % najvišje citiranih revij s do 12 točk
posameznega področja
1.1.2
IIa. skupina revije iz 1. četrtine*, razen 5 % najvišje citiranih do 8 točk
revij
IIb. skupina revije iz 2. četrtine*
do 7 točk
1.1.3
IIIa. skupina revije iz 3. četrtine*
do 6 točk
IIIb. skupina revije iz 4. četrtine*, če je IF(JCR)>0
do 5 točk
IIIc. skupina SCI, SSCI revije z IF(JCR)=0, ali AHCI revije in do 4 točke
revije s seznama BF, ki nadomeščajo SCI, SSCI
ali AHCI revije
1.1.4
IV. skupina
recenzirane revije, indeksirane v mednarodnih do 2 točki
bazah podatkov
1.1.5
V. skupina
ostale recenzirane revije
do 1 točke
* izraz »četrtina« se nanaša na razvrstitev revije glede na JCR v sistemu COBISS

Seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z
revijami, indeksiranimi v SCI, SSCI, oz. AHCI
Zap.št.
1
2
3
4
5
6

ISSN
0351-2851
1581-9175
1408-3671
1318-1998
1580-0466
0024-1067

7

1580-0814

8
9

0353-6483
1408-3485

10

1408-3434

11

1408-340X

12

0351-3114

Naslov
Mednarodne baze podatkov
Acrocephalus
Aqu.Sci.&Fish.Ab., Zool.Rec./Zool.Ab.
Acta agriculturae Slovenica
CAB, CAPlus, FSTA, SCOPUS
Acta biologica slovenica
Biosis, Toxcenter
Acta entomologica slovenica
Biosis, Zool.Rec./Zool.Ab.
Economic and business review
IBSS, EconLit
Les: revija o lesu in pohištvu = CAB
Wood
Natura Sloveniae
Aqu.Sci.&Fish.Ab.,Biosis,
Zool.Rec./Zool.Ab.
Urbani izziv
ICONDA
Zbornik Biot. fak. Univ. Ljubl.,
CAB, FSTA
Kmet., Sup.
Zbornik Biot. fak. Univ. Ljubl., CAB, FSTA
Kmet. Zoot.
Zbornik Biot. fak. Univ. Ljubl., CAB, FSTA
Kmet.
Zbornik gozdarstva in lesarstva CAB
= Acta silvae et ligni

Način priznavanja deljenega prvega ali vodilnega avtorstva
Če je iz objavljenega članka jasno razvidno, da je kandidat soavtor z enakovrednim oz. deljenim prvim
ali vodilnim avtorstvom z enim od soavtorjev ali z več soavtorji, se deljeno prvo ali vodilno avtorstvo
pri izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv upošteva z enakovrednim deležem deljenega prvega oz.
vodilnega avtorstva.
Založbe s potrjenega seznama založnikov
Kot založbe »s potrjenega seznama založnikov« se upoštevajo založbe, ki so na zadnjem veljavnem
seznamu založb ARRS, ki je objavljen na njihovi spletni strani.
Vrednotenje študentske anketne ocene, točka 3.5 v točkovniku:
Del besedila »povprečna anketna ocena v zgornjih 10 % ocenjevalne lestvice na fakulteti« pomeni, da
mora na lestvici od -3 do +3 kandidat doseči oceno najmanj 2,5. Ocena se upošteva pri največ enem
predmetu letno. Na lestvici od 1 do 5 mora kandidat doseči oceno najmanj 4,5.

