Obrazec H01

OBRAZEC O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVOLITEV V NAZIV NA ALMA MATER EUROPAEA - ECM
Za izpolnjevanje pogojev morate upoštevati določila Pravilnika o postopkih, pogojih in merilih za izvolitev v
nazive AMEU – ECM (v nadaljevanju: Pravilnik) glede temeljnih, splošnih in posebnih minimalnih standardov. V
nadaljevanju obkrožite ustrezen odgovor:
•

Ali imate pridobljeno ustrezno izobrazbo ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naziv?

DA / NE

Opomba: V naziv rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega sodelavca in
znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti. V ostale nazive je lahko v skladu s splošnimi minimalnimi
standardi izvoljen, kdor ima izobrazbo vsaj druge stopnje.

•

Ali ste ustrezno usposobljeni za strokovno delo?

DA / NE

•

Ali ste ustrezno pedagoško usposobljeni?

DA / NE

Opomba: 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.

•

Ali imate aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika?

DA / NE

Opomba: Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv z ustreznim potrdilom.

V nadaljevanju izpolnite tisti okvirček (obkrožite DA ali NE), ki pripada nazivu, za katerega kandidirate:
Za rednega profesorja ali znanstvenega svetnika:
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.

DA / NE

je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško
deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi. Velja tudi več krajših delovanj,
če je vsako trajalo najmanj en mesec.

DA / NE

poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati
slovensko in mednarodno znanje in kulturo.

DA / NE

je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh, kjer
mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije.

DA / NE

je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke
v mednarodnem in nacionalnem okviru.

DA / NE

je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 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 z IF>0 oziroma AHCI. Če je za področje za izvolitev
značilno, da revije, 7 indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI, niso edino zanesljivo
merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni
odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Kandidat lahko nekaj člankov nadomesti z
drugimi deli (glej 22. člen Pravilnika).

DA / NE

je vodil raziskovalne projekte.

DA / NE
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Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 22. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Za izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca:
je uspešno deloval v strokovnem okolju.

DA / NE

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.

DA / NE

izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela.

DA / NE

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 z IF>0 oziroma AHCI. Če je za izvolitveno področje
značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI, niso edino zanesljivo
merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni
odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Kandidat lahko nekaj člankov nadomesti z
drugimi deli (glej 24. člen Pravilnika).

DA / NE

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.

DA / NE

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.

DA / NE

Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 24. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Za docenta ali znanstvenega sodelavca:
aktivno deluje v mednarodnem prostoru.

DA / NE

je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno‐razvojnih ali strokovnih problemov.

DA / NE

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 z IF>0 oziroma AHCI. Če je za področje
izvolitve značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI, niso edino
zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in
mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Kandidat lahko največ 2 članka
nadomesti z drugimi deli (glej 25. člen Pravilnika).

DA / NE
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Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 25. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Za višjega predavatelja:
izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na
področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv.

DA / NE

je izkazal pedagoško usposobljenost.

DA / NE

izkazuje 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi.

DA / NE

Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 26. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Za predavatelja:
se je strokovno uveljavil na področju, za katerega želi biti izvoljen v naziv.
izkazuje 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi.

DA / NE
DA / NE

Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 27. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Za asistenta:
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.

DA / NE

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

DA / NE

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

DA / NE

Kakovostni pogoji: Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev iz 29. člena Pravilnika:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI POGOJI - PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH BIBLIOGRAFSKIH ENOT
Ime in priimek: ________________________________

Študijski program: ______________________________________

Vloga za izvolitev v naziv: _____________________________

za predmet/področje ___________________________

Vodilni avtor5

Prvi avtor5

Št. avtorjev

Kategorizacija dela
v skladu z merili
ARRS4

Delo

Tip dokumenta3

Zaporedna številka
dela iz bibliografije2

Količinski pogoji: dela, ki jim stroka skladno s 16. - 18. členom »Pravil« priznava mednarodno pomembnost1:

Opombe:
1 Navede se natančno toliko del, kot se zahteva za izvolitev v naziv.
2 Če je delo v tisku, se označi s črko »T«. Ne navaja se COBISS-ID, ampak zaporedna številka na COBISS izpisu.
3 Navede se ustrezna šifra iz tipologije Cobiss (home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf)
4 Navede se ustrezne točke po Prilogi 1 pravilnika ARRS (https://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf).
5 Označi se z oznako »✓«.

Kakovostni pogoji: dokazila o izpolnjevanju kakovostnih pogojev po 22. – 25. členu "Pravilnika"
Navedite dokazila o izpolnjevanju ustreznih kakovostnih pogojev:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Kandidat izjavlja, da soglaša z uporabo, obdelavo in hrambo svojih osebnih podatkov, ki služijo izključno za namene
postopka za izvolitev v naziv in vodenje evidenc postopka v zavodu Alma Mater Europea.

Podpis kandidata: ______________________________________________

Datum: __________________________
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