
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 

65/17), 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 (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11), 

Akta o spremembi 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 (Uradni list RS, št. 17/11), 

Statuta samostojnega visokošolskega zavoda Podiplomske šole ZRC SAZU ter Dopolnitve 

statuta Podiplomske šole ZRC SAZU, je Senat Podiplomske šole ZRC SAZU na svoji 41. 

seji sprejel  

 

 

 

DOPOLNITEV MERIL ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, 

ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV PODIPLOMSKE 

ŠOLE ZRC SAZU 

 

 

 

1. 

 

S tem aktom se Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev Podiplomske šole ZRC SAZU (v nadaljevanju: Merila) 

uskladijo z Aktom o spremembi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kvaliteto v visokem šolstvu in z Dopolnitvijo 

statuta Podiplomske šole ZRC SAZU. 

 

 

2. 

 

Tretji odstavek 21. člena Meril (Redni profesor in znanstveni svetnik), ki govori o 

količinskih pogojih, se dopolni tako, da se v prvi alineji za prvo povedjo vrine besedilo: 

»Za področja naravoslovja in tehnike velja, da je objavil vsaj 30 znanstvenih člankov, 

objave v monografijah pa niso obvezne. Najmanj pri 14 objavah (od tega najmanj pri 7 

objavah od zadnje izvolitve v naziv) mora biti prvi ali vodilni avtor.« 

 

 

3. 

 

Tretji odstavek 24. člena Meril (Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec), ki govori o 

količinskih pogojih, se dopolni tako, da se v prvi alineji za prvo povedjo vrine besedilo: 

»Za področja naravoslovja in tehnike velja, da je objavil vsaj 15 znanstvenih člankov, 

objave v monografijah pa niso obvezne. Najmanj pri 7 objavah (od tega najmanj pri 4 

objavah od zadnje izvolitve v naziv) mora biti prvi ali vodilni avtor.« 

 

 

4. 

 

Tretji odstavek 26. člena Meril (Docent in znanstveni sodelavec), ki govori o količinskih 

pogojih, se dopolni tako, da se v prvi alineji za prvo povedjo vrine besedilo: »Za področja 

naravoslovja in tehnike velja, da je objavil vsaj 8 znanstvenih člankov, objave v 

monografijah pa niso obvezne. Najmanj pri 3 objavah mora biti prvi ali vodilni avtor.« 

  



V tretji alineji se za besedama »40 točk« vrine besedilo v oklepaju: »(v naravoslovju in 

tehniki najmanj 20 točk)«. 

 

 

5. 

 

Ta akt prične veljati naslednji dan po sprejemu. 

 

 

 

Prof. dr. Jelica Šumič Riha 

v. d. dekanje 

 

 

 

Ljubljana, 5. 6. 2018 


