
Na podlagi drugega odstavka 6, dlena, osmega odstavka 55, dlena zakona o visokem Solstvu
(UL RS, St, 1 19/06, 64108 in 86/09) ter v zvezi z 2. in 44. dlenom minimalnih standardov za

izvolitve v nazive visoko5olskih uditeljev, znanstvenih delavcev in visoko5olskih sodelavcev
na visokoSolskih zavodih (UL RS, St. 95110 in 17111) je Senat Fakultete za tehnologije in
sistemenasejah 15,06,2011,23.09.2011,08.07.2013,28.10.2015in01.02.2017sprejel

Pravilnik o merilih in postopku za izvolitve v nazive
visokoSolskih uiiteljev in visoko5olskih sodelavcev na

Fakulteti za tehnologije in sisteme
(iistopis)

1. Uvodna doloiba

1. dlen
Ta pravilnik ureja volitve visoko5olskih uditeljev, znanstvenih delavcev in visokoSolskih
sodelavcev v nazive in sicer: nazive visoko5olskih uditeljev, znanstvenih delavcev in
visokoSolskih sodelavcev, njihovo trajanje, izvolitvena podrodja, pogoje zatzvolitev, postopek
za izvolitq postopek odvzema naziva in priznavanje nazivov, pridobljenih na drugih
visokoSolskih zavodih.

Sestavni del tega pravilnikaje tudi seznam revrj,zakatere se Steje, da so v njih objavljena dela
kandidatov zaizvolitev v naziv, predstavljenana nadin, kt gapriznava stroka za uveljavitev v
mednarodni in strokovni javnosti za podrodju, zakaterega Lelibrti kandidat izvoljen.

2. Nazivi in niihovo traianje

2. ilen
Visoko5olski uditelji, znanstveni delavci in visoko5olskih sodelavci so lahko izvoljeni v
naslednje nazive.

1. visokoSolskih uditeljev:
redni profesor,
izredni profesor,
docent,
lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);
vi5ji predavatelj,
predavatelj.

2. znanstvenih delavcev:
znanstveni svetnik,
viSji znanstveni sodelavec,
znanstveni sodelavec

3. visokoSolskih sodelavcev:
asistent,
bibliotekar,
strokovni svetnik,
viSji strokovni sodelavec,
strokovni sodelavec,
uditeli ve5din.



3. ilen
Visoko5olski uditelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih
svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. Po tem obdobju so iahko, ob izpolnjevanju
pogojev za ponovno izvolitev, zaisto izvolitveno obdobje ponovno izvoljeni v isti naziv,

Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let, vendar, de nimajo doktorata znanostt, za
najved tri izvolitvena obdobja.

Drugi visoko5olski sodelavci so v naziv izvoljeni trajno.

Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.

3, Izvolitvena podroija

4. ilen
Fakulteta izvaja izvolitve v naziv na naslednjih podrodjih (v nadaljevanju: izvolitveno
podrodje):

- strojni5tvo,
- matematika,
- frzika,
- elektrotehnika,
- kemija,
- kvantitativne metode v tehniki,
- radunalniStvo in informatika,
- pfavo,
- tuji jezik (navedba tujega jezika).

I(andidat lahko zaprosi za izvolitev v naziv za ve(, izvolitvenih podrodij, vendar lahko z eno
vlogo zaprosi za izvolitev v naziv za eno samo izvolitveno podrodje,

4. Pogoii zaizvolitev v naziv

5. ilen
I(andidati zarzvolitevvnaziv morajoizpolnjevatipogoje,kijihdolodajozakon,kiurejavisoko
Solstvo, minimalnimi standardi zaizvolitev v naziv Nacionalne agencije za kakovost v visokem
Solstvu, ki jih kot svoje standarde prevzerna fakulteta s tem pravilnikom , tn ta pravilnik.

6. ilen
I(andidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splo5ne in posebne
rninimalne standarde zaizvohtev v naziv.

4.1 Temeljni minimalni standardizaizvolitev v naziv

7. ilen
Temeljni minimalni standardi zaizvolilev v naziv, ki jih mor'a izpolnjevati vsak kandidatza
rnorebitno izvolitev v naziv so:



ustrezna tzobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,
usposobljenost za strokovno delo,
pedagoSka usposoblj enost,
pozitivna ocena vseh dlanov komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata,
aktivno znanje vsaj enega raz5irjenega tujega jezika.

PedagoSke usposobljenosti niso dolZni tzkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega
delavca, strokovnega svetnika, viSjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca,
bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi,

8. dlen
I(andidat izkazuje usposobljenostza strokovno delo z dokumentiranimi objavami znanstvenih
in strokovnih del, dokurnentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi doseZki, dokumentiranim
sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih in drugimi dokumentiranimi doseZki, ki
se na podrodju posarnezne stroke Stejejo za dokaz izvirnosti in kakovosti.

9. dlen
Pedago5ka usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokoSolskega uditelja izkazuje s

preizkusnim predavanj em.

Pri vsaki izvolitvi visokoSolskega uditelja in visoko5olskega sodelavca v viSji naziv ali ponovni
izvolitvi se pedagoSka usposobljenost kandidata presoja s pozitivnim mnenjem Studentskega
sveta, ki temelji na rezultatih Studentske ankete ali drugih instrumentih preverjanja
pedago5kega dela, dolodenih s tem pravilnikom.

10. ilen
Aktivno znanje razlirjenega tujega jezika se rzkazuje z dokazilom institucije, pristojne za

izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju dolodenega
jezika.

Kandidat za izvohtev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po
programu, ki je potekal v enem od raz5irjenih tqih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma
rnagistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolZan predloZiti dokazil o

aktivnern znanju raz5irjenega tujega jezrka.

Za znanje tujega jezika se upo5teva tudi:

- da kandidati, ki so pridobili diplomo I., iI. ali III. stopnje v drLavi dlanici OECD,

priloZijo kot dokazilo o znanju tujega jezika diplomo;

- da kandidati, ki so opravlli izpit iz tujega jezika na I. ali iI, stopnji, priloZijo kopije

ustreznih strani indeksa oziromapotrdilo o opravljenih izpitih;

da kandidati, ki so na maturi opravili izpitiz tujega jezika na vi5ji ravnt zahtevnosti, priloZijo
ustrezno kopijo Obvestila o uspehu na maturi.

Znanje raz5irjenega tujega jezika se izkan4e samo pri prvi izvolitvi v naziv.



4.2 Splo5ni minimalni standardizaizvolitev v naziv

11. ilen
Y naziv:

1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, viSjega
znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat

4.

znanostl,
vi5jega predavatelja je lahko izvoljen, kdor irna izobrazbo najrnanj druge stopnje;
predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh Studija je lahko izvoljen, kdor ima 5

let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje;
predavatelj a zapredmete, pri katerih je teZi5de na posebnih strokovnlh znanjth,je lahko
izvoljen, kdor ima 5 let uspeSnega strokovnega dela v praksi inizobrazbo najmanj druge
stopnje;
lektorja je lahko izvoljen, kdor ima rzobrazbo druge stopnje in 3 leta pedago5ke prakse;
asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najrnanj druge stopnje in je rned Studijem
dosegel povpredno oceno najmanj prav dobro (8);
strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 15

let ustrezne strokovne prakse na podrodju ) povezanem s podrodj em, za katerega se voli
v naziv;
vi5jega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najrnanj druge
stopnje in 10 let ustrezne prakse na podrodju, povezanem s podrodjem, za katerega se

voli v naziv;
strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima rzobrazbo najmanj druge stopnje in 2
ieti ustrezne prakse na podrodju, povezanem s podrodjem, zakaterega se voli v naziv;
uditelja ve5din je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 let
usttezne prakse na podrodju, povezanem s podrodjem, zakaterega se voli v naziv;

7.

8.

12. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne
prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo.

12. dlen
Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za podrodje izvolitve v naziv so:

uspe5nost pri re5evanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;
aktivno delovanje v mednarodnem prostoru;
izkuSnje pri delu v poklicnem okolju.

13. ilen
Usposobljenost na podrodju izvolitve v naziv se izkazuje z:

ustrezno bibliografijo na podrodju, zakaterega Leli kandidat biti izvoljen,
dokazili o uspe5nem sodelovanju v mednarodnem prostoru,
dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in
pozitivnimi ocenami dlanov komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti.

14. ilen
I(andidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na nadin, ki ga priznava stroka
za uveljavitev v domadi in mednarodni strokovni javnosti na podrodju, zakalerega Zeli biti
kandidat izvoljen.

15. dlen
Kandidat izkazule mednarodno odmevnost svojega dela zlastt z nasiednjimi kazalci
mednarodne odmevnosti :

/..
a
-1.

5.

o.

o

10.



dokazljivimi citati v znanstveni literaturi,
vablj enimi predavanji na rrednarodnih znanstvenih sredanjih,
dlanstvom v uredniSkih odborih mednarodnih revij,
dlanstvom v tujih akademijah,
nosilstvom predmeta nana visoko5olski organizaciji v tujini ter
pedagoSkim sodelovanjem pri izvedbi Studijskih programov na tujem visokoSolskern
zavodu..

I(olidinske vrednosti mednarodne odmevnosti kandidatovega dela, ki jih mora dosedi kandidat,
doloda 26. dlen tega pravilnika.

16. ilen
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se Steje besedilo, objavljeno v enem od raz5irjenih tujih
jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>O, ali v revijah, ki so po mnenju stroke
po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh revij je
sestavni del tega pravilnika,

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

Na podrodjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji
razvr5deni po abecednetn vrstnem ledu), se pilo ozirorna vodilno avtorstvo ne upo5teva.

18. ilen
Elementi za presojo pedago5ke usposobljenosti kandidataza izvolitev v naziv so:

razumljivost ter sistematidnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj
znanja;
uspe5no mentorstvo pd diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in
vseZivljenjskem ter drugem podiplomskem tzobral.evanju, mentorstvo Studentom v
izmenjavi in pri Studentskem raziskovalnem delu;
odnos do Studentov;
spodbujanje k znanstvenemu, pedago5kemu in strokovnemu delu;
priprava, strokovna, pedagoSka in metodidna oziroma didaktidna vrednost pedago5kih
pripomodkov, Studijskih gradiv in udbenikov;
razvijanle laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedago5ki proces;
z dokazili potrjeno pedago5ko usposabljanje po splo5nih programih pedago5kega
uspo sablj anj a ali individualnih pro gramih visoko5olskega zav o da.

4.3 Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv

19. dlen
Y naziv rednega profesorja in znanstvenega sttetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg
temeljnih in sploSnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne
standarde:

1. I(akovostni pogoji:
je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na podrodju,
za katerega Leh biti izvoljen, ter prispevati nova znarya ali stvaritve ter izkazati
mednarodno odmevnost svoiega dela:



je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali
pedagoSko deloval na kakovostni tqi univerzi ali raziskovalni ustanovi;
poglablja in dopolnjuje znanstvene doseZke ter skrbi za njihovo uporabo ozirorna
bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;
je bil mentor pri vsaj eni zakljudeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh
doktorskih disertacijah kjer mentorstvo Steje tudi v prirneru utemeljeno zavmjene
doktorske disertacij e;
je objavil znanstvena dela (mono grafija, knjiga, udbenik), ki so pomembna zarazvoj
stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;
je vodil raziskovalne projekte;

Kolidinski pogoji:
je objavil vsaj 14 dlankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nrLji naziv), pri
katerih je prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k dlanku
enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6

dlankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>O. ee je za podrodje
za tzvolitev znadilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCi z IF>O, niso edino
zanesljivo merilo zapreverjanje odmevnosti, se upoStevajo revije, ki so po kakovosti
in mednarodni odmevnosti primerljive z na5tetimi revijami. Seznam teh revij je
sestavni del tega pravilnika.
I(andidat lahko najved 8 dlankov iz predhodne alineje, ki pa ne nadome5dajo
obveznih dlankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0,
nadomesti zznanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, udbenikom ali
strokovnim doseZkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomeS(,a 2 dlanka.
Avtorstvo dela znanstvene rlonografije pa nadomeSda en dlanek. Dva od dlankov,
ki jih kandidat nadome5da z znanslveno monografijo ali delom znanstvene
monografije, lahko nadomesti zrecenziranim univerzitetnim udbenikom. Avtorstvo
recenziranegauniverzitetnega udbenika se Steje kot en dlanek. Enega od dlankov, ki
jih kandidat nadomeSda z znanstveno monografijo ali delom znanstvene
monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim doseZkorn.

I(andidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno
predavanje.

20. ilen
Y naziv izrednega profesorja in viijega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki
poleg temeljnih in splo5nih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne
minimalne standarde:

t. Kakovostni pogoji:
je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na podrodju,
zakaterega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali stvaritve. Ta sposobnost
se izkazuje z ustrezno bibliografijo na podrodju izvolitve v naziv;
je uspe5no deloval v strokovnem okolju;
izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;
je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedago5ko deloval na tuji univerzi ali
raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako kot delovanje na tuji
univerzi se vrednoti sodelovanje v Lirljt pri pomembnih rnednarodnih umetni5kih
tekmovanjih ali natedajih, mentorstvo Studentom, ki doseZejo mednarodnapriznarya
na mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor
in kraj dogaj anj a izjemnega pomena;

2.



je bil somentor pri najmanj eni zakljudeni doktorski disertaciji, kjer somentorstvo
Steje tudi v primeru utemeljeno zavmjene doktorske disertacije; ali je sicer ustrezno
prispeval kvzgoy strokovnjakov na svojem podrodju. Zatakprispevek se Steje:

uspeSno zakljudeno mentorstvo pri vsaj enem Studentskem delu, nagrajenern z
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado ;

glavno mentorstvo pri dveh zakljudenih magistrskih delih; mentorstvo Steje tudi
v primeru utemeljeno zavrnJenega magistrskega dela;
vodenj e raziskovalnega proj ekta;

2. I(olidinski pogoji:
je objavil vsaj 7 dlankov (od tega najmanj 4 od zadnje izvolitve v niLji naziv), pri
katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov prispevek k dlanku
enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti najmanj 3

dlanki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0. Ce je za izvolitveno
podrodje znadilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI, niso
edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, se upo5tevajo revije, ki so po
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive z na5tetimi revijar-rli. Seznam teh
revij je sestavni del tega pravilnika.
Kandidat lahko najved 4 dlanke iz predhodne alineje (ki pa ne nadome5dajo
obveznih dlankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>O)
nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, udbenikom,
raziskovalnirn ali strokovnim doseZkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd,).
Pri tem avtorstvo znanstvene monografije nadome5(,a 2 dlanka, avtorstvo dela
znanstvene monografije pa 1 dlanek. Enega od dlankov, ki jih kandidat nadome5da
z monografijo ali delom monografije, lahko nadomesti z recenziranrm
univerzitetnim udbenikom. Enega od dlankov, ki jih kandidat nadomeSda z
znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z
vrhunskirn raziskovalnim ali strokovnim doseZkom.

21. ilen
Y naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in
sploSnih minirnalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:

1. Kakovostni pogoji:
je uspe5en pri reSevanju znanstvenih,
problemov;
aktivno deluje v mednarodnem prostoru;

2. Kolidinski pogoji:

raziskovalno-razvojnih ali stlokovnih

je objavil vsaj 3 dlanke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega mora biti
najmanj 1 dlanek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>O. Ce je za
podrodje izvolitve znadilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>O oziroma
AHCI, niso edino zanesljivo merilo zapreverjanje odmevnosti, se upo5tevajo revije,
ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti prirnerljive z na5tetimi revijami,
Seznam teh revij je sestavni del tega pravilnika.
I(andidat lahko najved 2 dlanka iz prve alineje prej5njega odstavka (ki pa ne
nadorne5data obveznega dlanka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z
IF>O ter AHCI) nadomesti z znanstveno rnonografijo ali delom znanstvene
monografije. Pri terr avtorstvo znanstvene monografije nadomesda 2 dlanka,
avtorstvo v delu znanstvene monografije nadome5da 1 dlanek.

22. ilen
Y naziv viijega predavateljaje lahko izvoljen kandidat, ki ima:



izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na
podrodju, na katerem lelibifi izvoljen v naziv, s tem, da je objavil najmanj tri dlanke,
pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, vsi trije dlanki morajo btti iz domadih publikacij,
navedenih v II. b skupini rz sezna:n'a revij, ki je sestavni del tega pravilnika;
izkazano pedago5ko usposoblj enost s preizkusnim predavanj em.

23. ilen
Y naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na podrodju, za
katerega Zeli biti izvoljen v naziv ter rzkal,e svojo pedago5ko usposobljenost s preizkusnim
predavanjem

24. ilen
Y naziv lektorjaje lahko izvoljen kandidat, ki:

ima 3 leta ustrezne pedago5ke prakse in, de gre za Live jezike, vsaj 3 mesece
neprekinjenega strokovnega oziroma pedago5kega delovanja v ustreznernjezikovnem
okolju;
ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni
nadin predstavitve s podrodj a, zakaterega teli biti izvoljen;
je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoSko delo;
izkazuj e p edago Sko uspo soblj eno st s preizkusnim predavanj em

25. ilen
Y naziv asistentaje lahko izvoljen kandidat, ki je:

dokondal zadnji Studij s povpredno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izradunu
povpredja upo5tevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih Studijskih
obveznosti;
za svoje zakljudno delo, de je to pogoj zazaklju&k Studija, dosegel najmanj oceno prav
dobro (8);
pokazal sposobnost za strokovno in znanstveno, raziskovalno-razvojno delo.

26. Elen
I(andidati za rzvohlev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta morajo
dosegati tudi naslednje kolidinske vrednosti mednarodne odmevnosti kot pogoje za tzvolitev v
naziv'.

1. redni profesor:
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 10;
- vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih ali strokovnih sredanjih: vsaj 1;

- pedago5ko sodelovanje pri izvedbi Studijskega programa na tujem visoko5olskem
zavodu: vsaj 1;

2. izredniprofesor:
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 5;
- pedago5ko sodelovanje pri izvedbt Studijskega programa na tujem visoko3olskem

zavodu: vsai 1:

3. docent:
- dokazliivi citati v znanstveni literaturi: vsai 1.



4.4. Minimalni standardiza ponovno izvolitev v naziv

27. ilen
Pri ponovni izvolitvi v naziv za isto izvolitveno podrodje mora kandidat od zadnje izvolitve v
naziv izpolniti vsaj polovico pogojev, pri demer se pri preverjanju izpolnjevanja kolidinskih
pogojev upo5teva njihovo tzradunavarye z zaohoZevanjem navzgor, Mnenje Studentskega
sveta o pedagoSki usposobljenosti kandidata,kr Ze sodeluje s 5olo, pridobi fakulteta sama,

28. ilen
Ce kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi zaizvolitev v niZji naziv,
de je bil pred tem 2etzvoljenv tanaziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebniza
ponovno izvolitev v niLji naziv.

4.5. Prediasna izvolitev v naziv
29. Elen

I(andidat lahko izjemoma zaprosi zaizvohtev v naziv pred potekom veljavneganazivaoziroma
za tzvolttev v naziv, pri katerem se ne upoSteva vrstni red nazivov (preddasna izvolitev oz.
preddasna vloga). Zapred(,asno izvolitev v naziv se Steje vsaka vloga zaizvolrtev v naziv, ki jo
kandidat vloZi prej kot Sest mesecev pred potekom veljavne izvolitve v naziv.

Za pred(asno izvolitev v naziv mora kandtdat tzkazati izjemne doseZke. Kot izjemni doseZek
se Steje prejem pomembne, splo5no znane mednarodne nagrade, izjemno pomembna dela z
dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odlodilen prispevek k razvoju pomembnega
novega podrodja raziskav, kar v vseh primerih potrdijo trije redni profesorji v lodenih izjavah.

Predhodni odstavek ne velja za preddasne vloge za tzvolitve v naziv predavatelja in vi5jega
predavatelja.

Drugi odstavek tega dlena ne velja tudi za preddasne vloge za izvohtev docenta v izrednega
profesorja aliizrednega profesorja v rednega profesorja, deje kandidat v dasu vloZitve vloge Ze

vsaj drugid izvoljen v naziv docenta oz. izrednega profesorja.

V primerih iz tretjega in detrlega odstavka tega dlena lahko kandidat zaprosi za izvolttev
kadarkoli, ko oceni, da izpolnjuje pogoje zatzvolitev dolodene s tem pravilnikom.

5. Postopek za izvolitev

30. ilen
Postopek za izvolttev v naziv se vodi po dolodilih tega pravilnika in po dolodilih zakona o
splo5nem upravnem postopku. V primeru razlik med dolodili tega pravilnika in zakona o

upravnem postopku, veljajo dolodila tega pravilnika.

V kolikor s tem pravilnikom ni drugade dolodeno, postopek do tzdaje odlodbe vodi tajnik Sole.

31. ilen
UpoStevaje dolodila zakona, ki ureja visoko Solstvo in visoko5olsko avtonomijo, v postopku za
izvolitev v naziv fakulteta odloda po prostem preudarku.



32. ilen
Postopek zaizvolitev v naziv se zadne na pisno vlogo kandidata. Kandidat zaizvolilev v naziv
mora vlogi priloZiti:

- Zivljenjepis, iz katerega so med drugimi razvidni podatki o Solanju in dosedanjih
delovnih izkuSnjah;

- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo doseZeno izobrazbo;
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki izkazule aktivno znanJe raz5irjenega tujega jezika,
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo dosedanje delovne izkuSnje (npr.

fotokopije delovne knjrLice, fotokopije potrdil o zaposlitvi, fotokopije priporodil
dosedanjih delodaj alcev ipd.).

Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta in vi5jega
predavatelja mora vlogi priloZiti tudi:

- dokazila o izpolnjevanju kakovostnih pogojev iz 1 . todke pryega odstavka 19., 7. todke
prvega odstavka 20., in 1. todke prvega odstavka 21. dlena tega pravilnika;

- seznam bibliografije s povzetki kljudnih bibliografskih vsebin, s katerimi dokazuje
doseganje posebnih minimalnih standardov za izvolitev (2" todka pryega odstavka 19.

dlena, 2. todka pruega odstavka 20. dlena,2. todka prvega odstavka 27. dlena tega
pravilnika); v primeru ponovne izvolitve v isti naziv, mora kandidat priloZiti dva lodena
seznama: seznam celotne bibliografije in seznam bibliografij e za zadnje izvolitveno
obdobje;

- dokazila o izpolnjevanju kolidinskih vrednosti mednarodne odmevnosti (26, dlen tega
pravilnika); v primeru ponovne izvolitve v isti naziv, mora kandidat lodeno priloZiti
dokazila za zadnje izvolitveno podrodj e :

- izpis bibliografije iz Cobiss;
- izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspe5nosti po metodologiji

ARRS iz SICRIS.

I(andidati lahko vlogi priloZijo tudi drugo dokumentacijo, ki utemeljuje izpolnjevanje pogojev
za izvolttev v naziv (npr. mnenje Studentskega sveta drugega visoko5olskega zavoda, de

kandidat do vloZitve vlose ni sodeloval s Solo).

33. ilen
Po prejemu vloge dekan sam presodi ali je kandidatova vloga v interesu 5o1e. Interes Sole se

presoja zlasti po vrsti in obsegu sodelovanja,ki ga fakulteta lahko vzpostavi s kandidatom po
njegovi izvolitvi v naziv. ee dekan presodi, da izvolitev kandidata ni v interesu Sole, dekan
senatu predlaga, da vlogo zayrrre.

34. ilen
Ce dekan presodi, da je kandidatova vloga v interesu Sole skupaj s tajnikom Sole preverita ali
je vloga formalno in vsebinsko popolna.

Za formalno pravilno vlogo se Steje vloga, ki je sestavljena v skladu z 32. dlenom tega
pravilnika.

Za vsebinsko popolno vlogo se Steje vloga, izkatere je razvidno, da je izvolitev v naziv, glede
na priloZena dokazila o izpolnjevanju pogojev zaizvolitev, verjetna.
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Ce vloga ni popolna, tajnik kandidatu dolodi primerni rok za njeno dopolnitev. Ce kandidat v
dolodenem roku vloge ne dopolni, tajnik o tem obvesti dekana. Dekan na tej osnovi senatu
predlaga, da vlogo zavrLe.

35. ilen
V primeru, da dekan presodi, da je izvolitev v interesu Sole in z vidika tega pravilnika verjetna,
popolno vlogo, skupaj s predlogi dlanov komisije za oceno kandidatove strokovne
usposobljenosti, posreduje senatu, da odlodi o zadetku vsebinske obravnave vloge.

36. ilen
Senat v sklepu o zadetku vsebinske obravnave vloge imenuje dlane komisije za oceno
kandidatove strokovne usposobljenosti.

Za (lana komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti je lahko imenovan
visoko5olski uditelj z vi5jim ali vsaj enakim izvolitvenim nazivom, kot ga prosi kandidat. Dva
dlana komisije morata imeti izvolttev tz enakega izvolitvenega podrodja, kot je izvolitveno
po drodj e, za kaler ega izvolitev prosi kandidat.

V postopku zaizvolitev v naziy rednega profesorja, tzrednega profesorja in docenta vsak dlan
komisije za oeeno kandidatove strokovne usposobljenosti izdela svojo oceno. V drugih
postopkih oceno izdela predsednik komisije, svoje soglasje z njo pa morata s podpisom izraziti
preostala dva dlana komisije.

37. ilen
Ce ni s sklepom o imenovanju dlanov komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti
dolodeno drugade, ista komisija, v primeru kandidatove prve izvolitve v naziv, dolodi tudi temo
kandidatovega preizkusnega predavanj a in kandidatovo preizkusno predavanj e oceni.

Datum in kraj preizkusnega predavanja dolodi dekan, pri demer mora imeti kandidat zapripravo
preizkusnega predavanja na voljo primeren das.

38. ilen
Po pridobitvi ocen oziroma ocene kandidatove strokovne usposobljenosti in v primeru
kandidatove prve izvolitve v naziv tudi ocene kandidatovega preizkusnega predavanja, tajnik
Sole za senat pripravi pisno porodilo o dotedanjem poteku postopka lahko pa tudi predlog
odloditve senata.

O svoji odloditvi senat izda odlodbo, ki jo podpiSe dekan, Zoper odlodbo senata je moZen
upravni spor.

39. ilen
I(andidat, ki v postopkuza izvolitev v naziv ni bil izvoljen, lahko ponovno zaprosi zaizvolitev
v isti naziv po enem letu od zavrnttye vloge.

6. Postopek odvzem a naziva

40. ilen
V primerih, ki jih doloda zakon in ta pravilnik, lahko senat na predlog dekana zadne postopek
za odvzemnaziva.
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Predlog mora vsebovati ime in priimek ter izvolitveni nazl visoko5olskega uditelja oz.
visokoSolskega sodelavca,razlogezaodvzemnaziva in dokaze, ki jih utemeljujejo.

41. ilen
Steje se, da visoko5olski uditelj, znanstveni delavec ali visoko5olski sodelavec ne izpolnjuje
znanstvenih obveznosti, de tri leta zaporedoma ne izpolni osnovnega raziskovalnega in
strokovnega dela, dolodenega z osebnim letnim delovnim nadrlom.

Ste;e se, da visoko5olski uditelj, znanstveni delavec ali visokoSolski sodelavec ne izpolnjuje
pedago5kih obveznosti, de je bil v Studentski anketi trikrat zaporedoma ocenjen s povpredno
oceno 2,50 ali manj.

42. (len
ee senat sprejme predlog dekana in zadne postopek za odvzem naziva, o tem obvesti
visokoSolskega uditelja oziroma visokoSolskega sodelavca, zoper katerega je uveden postopek.
Le- ta se lahko v 1 5 . dneh po vroditvi obvestila pisno tzrede o predlogu za odvzem naziva.

43. ilen
V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo dolodbe tega pravilnika o postopku za

izvolitev v naziv.

7. Priznavanje nazivov, pridobljenih na drugih visoko5olskih zavodih

44. ilen
V prirnerih, ko v pedago5kem in izobral.evalnem delu fakultete sodeluje visoko5olski uditelj,
znanstveni delavec ali visoko5olski sodelavec, ki je bil v naziv izvoljen na drugem
visokoSolskem zavodu, lahko dekan na podlagi ugotovitve:

da je bil visoko5olskrzavod,kt jeizdal odlodbo o izvolitvi v dasu izdaje odlodbe vpisan
v razvid visoko5olskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo pristojno za visoko Solstvo,
da je imel drugi visokoSolski zavod v dasu rzdaje odlodbe sprejeta merila zaizvolitvev
nazive, usklajena zmerili nacionalne agencije za kakovost v visokem Solstw in
da so bila merila iz predhodne alineje tega dlena ob izdqi odlodbe o izvolitvi
upoStevana,
senatu predlaga, da prizna naziv, pridobljen na drugem visoko5olskem zavodu, kot
ustrezen za pedagoSko in izobrai.evalno delo na fakulteti.

45. dlen
Ugotavljanje enakovrednosti nazivov visoko5olskih uditeljev in visoko5olskih sodelavcev,
pridobljenih v tujini, se izvede po standardih, predpisanih s tem pravilnikom.

8. Prehodne doloibe

46. ilen
Izvolitvena podrodja, navedena v Le izdanih in 5e veljavnih odlodbah o izvolitvi, so primerljiva
z izvolitveni podrodji, dolodenimi s tem pravilnikom in sicer:

izvolitveni podrodji hidravlidni stroji, energetski stroji so primerljiva z izvolitvenim
podrodjem strojni5tvo.
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Ugotovitev iz predhodnega odstavka se od uveljavitve tega pravilnika dalje upo5teva pri
izv a1aryu pedago Skega dela.

47. ilen
Kandidat, ki je bil izvoljen v naziv po merilih za izvohtey y naziv visoko5olskih uditeljev,
znanstvenih delavcev in visoko5olskih sodelavcev, veljavnih do sprejema tega pravilnika,
lahko, ko mu potede tanaziv, se enkrat zaprosi zaizvolitev v isti a1i vi5ji naziv, po merilih, ki
so veljala ob zadnji izvolitvi v trenutni naziv.

9. Konine doloibe

48. ilen
Po izdaji odlodbe o izvolitvi v pedagoSktnaziv lahko dekan s sklepom izvede njegovo prevedbo
v ustrezni raziskovalnr naziv po predpisih, ki urejajo raziskovalno dejavnost. Prevedba je
omejena z veljavnostjo izvolitve v pedago5ki naziv.

49. ilen
Ta pravilnik zadne veljat z dnem sprejema. Objavi se na spletni strani fakultete.

Stevilka: FTS-1212017
Datum: 07.02.2017
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