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Priloga k merilom UL za izvolitve v nazive na UL MF
1. REDNI PROFESOR IN ZNANSTVENI SVETNIK
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih kakovostnih
pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne, pedagoške in strokovne dejavnosti doseže kumulativno
najmanj 90 točk, od tega najmanj 50 točk iz znanstvene (vsaj 70% točk mora kandidat pridobiti na osnovi
del objavljenih v znanstvenih revijah) in 20 točk iz pedagoške dejavnosti.
Od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv 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 splošnih pogojev iz
znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 90 točk (vsaj 70% točk mora kandidat pridobiti na
osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
Kandidat mora objaviti vsaj 14 člankov, (od tega najmanj 7 del od datuma oddaje vloge za prvo
izvolitev v trenutni naziv) pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v revijah iz skupin I. – IIIb.
(obvezno 7 del iz skupin I. – IIIa.).
Dodatna pogoja za izvolitev kandidata v naziv redni profesor sta 50 citatov (SCI) brez avtocitatov
(upoštevajo se tudi citati v znanstvenih monografijah z ustreznim dokazilom) in 5 let zaposlitve na UL MF
ali 40 ur sodelovanja pri organiziranem pouku letno za študente medicine oziroma dentalne medicine.
Sodelovanje oziroma izvedba organiziranega pouka (predavanja, seminarji, PBL) mora biti razvidno iz
evidence izvedbe študijskega programa katedre, ki ga potrdi predstojnik katedre.
2. IZREDNI PROFESOR IN VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih kakovostnih
pogojev pri ocenjevanju znanstveno-raziskovalne, pedagoške in strokovne dejavnosti doseže kumulativno
najmanj 60 točk, od tega najmanj 35 točk iz znanstvene (vsaj 70% točk mora kandidat pridobiti na osnovi
del objavljenih v znanstvenih revijah) in 15 točk iz pedagoške dejavnosti.
Od datuma oddaje vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv 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 splošnih pogojev iz
znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 60 točk (vsaj 70% točk mora kandidat pridobiti na
osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
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Kandidat mora objaviti vsaj 7 člankov, (od tega najmanj 4 dela od datuma oddaje vloge za prvo
izvolitev v trenutni naziv) pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v revijah iz skupin I. –
IIIb.(obvezno 3 dela iz skupin I. – IIIa.).
Dodatni pogoj za izvolitev kandidata v naziv izredni profesor je 20 citatov (SCI) brez avtocitatov
(upoštevajo se tudi citati v znanstvenih monografijah z ustreznim dokazilom).
2.1 Ponovna izvolitev v naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca
Kandidat mora za ponovno izvolitev v naziv izrednega profesorja oz. višjega znanstvenega sodelavca
predložiti (poleg drugih pogojev) vsaj dve pomembni deli iz zadnjega elekcijskega obdobja.
Kot pomembna dela pri ponovni izvolitvi v naziv izrednega profesorja oz. višjega znanstvenega
sodelavca se upoštevajo dela iz skupin I. – IV.
3. DOCENT IN ZNANSTVENI SODELAVEC
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih, splošnih in posebnih kakovostnih pogojev pri
ocenjevanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20 točk (vsaj 70% točk mora kandidat
pridobiti na osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
V naziv znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki ob izpolnjevanju splošnih pogojev iz
znanstveno-raziskovalne dejavnosti doseže najmanj 20 točk (vsaj 70% točk mora kandidat pridobiti na
osnovi del objavljenih v znanstvenih revijah).
Kandidat mora objaviti vsaj 3 članke pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor v revijah iz skupin I.
– IIIb (obvezno 1 delo iz skupin I. – IIIa.).
3.1 Ponovna izvolitev v naziv docenta in znanstvenega sodelavca
Kandidat mora za ponovno izvolitev v naziv docenta oz. znanstvenega sodelavca predložiti (poleg drugih
pogojev) vsaj dve pomembni deli iz zadnjega elekcijskega obdobja.
Kot pomembna dela pri ponovni izvolitvi v naziv docenta oz. znanstvenega sodelavca se upoštevajo
dela iz skupin I. – IV.
4. RAZVRSTITEV DEL V SKUPINE
1. 1. 1. I. skupina: (zgornjih 5% najvišje citiranih revij, 1. in 2. revija posameznega
področja ali IF > 5) ................................................................................................... do 121t.
1. 1. 2. II. skupina: revije (SSCI, SCIE) IF>0,5................................................... do 8 t.
1. 1. 3. IIIa. skupina: revije(SSCI, SCIE) IF>0,1................................................ do 6 t.
1. 1. 3. IIIb. skupina: revije (SSCI, SCIE) IF<0,1.) in revije, ki jih vodita
Index Medicus in Medline.......................................................................................... do 4 t.
1. 1. 4. IV. skupina: revije z eksterno recenzijo.................................................... do 2 t.
1.1. 5. V. skupina: revije z uredniško recenzijo..................................................... do 1 t.
1 Velja seznam iz SCIE ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen.
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5. DODATNA POJASNILA GLEDE TOČKOVANJA
5.1. Organizirano pedagoško usposabljanje
Kot udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju – točka 3.8. (50. člen Meril…) se upošteva tudi
najmanj 2 - urna udeležba na organiziranem pedagoškem tutorskem usposabljanju, ki se vrednoti z 0,2
točkama pod pogojem, da učitelj predloži potrdilo Študentskega sveta UL MF, da je aktivno opravljal
učiteljsko tutorstvo za poimensko navedene študente v zadnjem elekcijskem obdobju.
5.2 Mentorstvo specializantom
Zaključeno glavno mentorstvo pri specializaciji (s potrdilom Zdravniške zbornice) se vrednoti z največ 2
točkama; tj. tudi v primeru, da je bila specializacija zaključena s specialističnim delom pri istem mentorju.
V primeru, da je bila narejena specialistična naloga v somentorstvu ali samo z drugim mentorjem, se
dejavnost neposrednega mentorja naloge vrednosti z največ 0,5 točke.
5.3 Učbeniki in študijska gradiva
Pri obsežnejšem učnem gradivu (univerzitetni učbenik) se poglavja z več kot 10 stranmi vrednotijo z 1
točko. Krajša poglavja se vrednotijo proporcionalno manj.
5.4 Priprava gesel za leksikon
Priprava gesel za leksikon se točkuje tako, da se 20 gesel vrednoti z 1 točko. Točke lahko kandidat vključi
med strokovno dejavnost : 4.8. Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij.
5.5 Predavanja na konferencah
Vsa predavanja na konferencah se primarno uvršča med sekcijska. Kandidat si z ročnim vnosom izbere
drugo kategorijo v obrazcu SICRIS (plenarno predavanje). Vlogi mora priložiti dokazilo, da je bilo
predavanje plenarno. Mora pisati: plenary lecture.
5.6 Točkovanje sodelujočih pri raziskavah
Članke, kjer so kandidati za izvolitev sodelujoči pri raziskavi in ne tudi soavtorji članka, se uvršča med
strokovna dela in ne pod znanstveno raziskovalna dela (4.3.4. Sodelovanje pri raziskavah (tip COBISS:
sodelavec pri raziskavi pri 1.01, 1.02, 1.03)).
6. DODATNI POGOJI ZA IZVOLITVE V NAZIVE
(1) Poleg pogojev, ki jih določajo veljavna zakonska določila in univerzitetna merila za izvolitve v nazive,
mora imeti kandidat, ki prvič prosi za naziv asistenta na UL MF, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- pri kliničnih predmetih, kjer je obvezna strokovno zdravstvena specializacija, mora imeti kandidat
opravljeno tretjino specializacije.
- Pri kliničnih predmetih s področja dentalne medicine mora kandidat poleg pogojev opredeljenih v
Merilih in Interpretaciji Meril, izpolnjevati še naslednje pogoje:
o za prvo izvolitev v naziv asistenta opravljen staž in strokovni izpit;
o za tretjo izvolitev v naziv mora imeti kandidat odobreno specializacijo.
- Za ostala področja, kjer se zahteva za izvolitev v naziv strokovno zdravstvena specializacija, se zahtevajo
za prvo izvolitev v naziv asistenta naslednji pogoji:
o za področje sodna medicina in medicinska deontologija: opravljenih osem mesecev
specializacije.
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o za področje patologija: opravljene najmanj polovico specializacije.
(2) Pogoji za izvolitev v pedagoški naziv pri predkliničnih predmetih anatomija in patološka fiziologija je
dodiplomska izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine.
(3) Za izvolitev v pedagoški naziv na področju farmakologije in eksperimentalne toksikologije se poleg
pogojev predpisanih v statutu UL in »Merilih za volitve v nazive...« zahteva končan študij (diploma)
medicine ali dentalne medicine. Za izvolitev v pedagoški naziv lahko prosijo tudi diplomanti naslednjih
fakultet: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – univerzitetni študijski program kemija in
biokemija in ustrezni bolonjski študijski programi II. stopnje, Biotehniška fakulteta – univerzitetni
študijski program biologija ali mikrobiologija in ustrezni bolonjski študijski programi II. stopnje,
Fakulteta za farmacijo in Veterinarska fakulteta.
V primerih, ko kandidat nima diplome medicine oz. dentalne medicine, mora pred vlogo za izvolitev v
pedagoški naziv za področje farmakologije in eksperimentalne toksikologije dokazati poznavanje stroke
na področju farmakologije in toksikologije v takem obsegu, ki je potreben za izvajanje celotnega pouka
farmakologije in eksperimentalne toksikologije (praktično delo, receptura in teoretični del predmeta) s
tem, da opravi izpit iz farmakologije in eksperimentalne toksikologije na Medicinskih fakulteti Univerze v
Ljubljani, v obsegu dodiplomskega izpita iz farmakologije in eksperimentalne toksikologije za študente
medicine. Izpit se opravlja pred komisijo, ki jo določi kolegij Inštituta za farmakologijo in
eksperimentalno toksikologijo.
(4) Za izvolitev v pedagoški naziv za področje fiziologija se zahteva končan študij medicine ali dentalne
medicine. Kandidati, ki so izvoljeni v pedagoški naziv za področje fiziologija pred oktobrom 2014 so
lahko ponovno izvoljeni v isti ali višji naziv, ne glede na predhodno izobrazbo.
(5) Za izvolitev v pedagoški naziv za področje javnega zdravja se poleg pogojev, predpisanih v statutu UL
in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, zahteva eden
od naslednjih pogojev:
- zaključen študij medicine oz. dentalne medicine in zaključena strokovno zdravstvena specializacija s
področja javnega zdravja oz. predhodne specializacije s področja epidemiologije, socialne medicine ali
higiene.
- zaključen študij medicine oz. dentalne medicine in zaključene ostale strokovno zdravstvene specializacije
ter izkazana dodatna izobrazba s področja javnega zdravja v obsegu, ki je potreben za izvajanje celotnega
pouka s področja javnega zdravja,
- univerzitetna izobrazba, pridobljena po študijskih programih, sprejetih do junija 2004 ali izobrazba druge
stopnje, pridobljena po študijskih programih, sprejetih po tem datumu z izkazano dodatno izobrazbo s
področja javnega zdravja v obsegu, ki je potreben za izvajanje celotnega pouka s področja javnega
zdravja.
- V primeru kandidatov iz druge in tretje alinee ustreznost dodatne podiplomske izobrazbe s področja
javnega zdravja (podiplomski tečaj iz javnega zdravja oz. temu primerljivo podiplomsko izobraževanje),
na prošnjo kandidata, opredeli predstojnik Katedre za javno zdravje.
(6) Za izvolitev v pedagoški naziv za področje klinične prehrane se poleg pogojev, predpisanih v Merilih za
volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, zahtevajo tudi naslednji
pogoji:
- specializacija medicine s področja kliničnih strok ter
- za izvolitev v naziv asistent: zadostno število kreditov v sistemu LLL po lestvici ESPEN, kandidat se
mora kvalificirati za opravljanje tečaja za učitelja klinične prehrane v sistemu LLL (T-LLL);
- za izvolitev v naziv docent: opravljen izpit iz klinične prehrane v sistemu LLL (ESPEN diploma) ali
član Evropske fakultete učiteljev v okviru ESPEN (ESPEN Faculty);
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- za izvolitev v naziv izredni profesor in redni profesor: član Evropske fakultete učiteljev v okviru
ESPEN (ESPEN Faculty) in mednarodno priznane reference na področju klinične prehrane.
(7) V učiteljski naziv za področje mikrobiologija in imunologija so lahko izvoljeni tudi kandidati, ki poleg
splošnih izpolnjujejo tudi formalni pogoj, univerzitetno izobrazbo pridobljeno po študijskih programih
do 11. 6. 2004 (smeri biologija, mikrobiologija, veterina, biokemija in biotehnologija) ali izobrazbo 2.
stopnje, pridobljeno po študijskih programih sprejetih po tem datumu (smeri mikrobiologija, biologija,
veterina, biokemija, biotehnologija in laboratorijska biomedicina) in morajo izpolnjevati dodaten pogoj,
tj. da kot habilitirani asistenti ali učitelji sodelujejo v pedagoškem procesu vsaj osem let v obsegu najmanj
15 ur letno. Ob tem morajo kandidati opraviti tudi izpit iz pregleda medicinske mikrobiologije, ki je sicer
del začetnega, teoretičnega dela programa specializacije Klinična mikrobiologija.
(8) Kandidati za učiteljski naziv iz predmetov, kjer je potrebna strokovno zdravstvena specializacija, morajo
pred izvolitvijo v naziv opravljati pedagoško delo asistenta v trajanju najmanj ene izvolitvene dobe (3
leta) in morajo pred izvolitvijo kontinuirano opravljati strokovno delo vsaj eno leto po opravljenem
specialističnem izpitu.
(9) Kandidati, ki prosijo za prvo izvolitev v učiteljski naziv pri predmetih, kjer ni specialističnega izpita,
morajo poleg veljavnih pogojev izpolnjevati še dodatni pogoj, tj. da z nazivom asistent sodelujejo v
pedagoškem procesu pri predmetu, za katerega naziv prosijo, vsaj štiri leta.
(10) Izjemoma lahko zaprosi za učiteljski naziv kandidat, ki ni imel asistentskega naziva. V tem primeru
mora predstojnik izjemnost vloge na senatu UL MF utemeljiti s tem, da pojasni večletno kandidatovo
sodelovanje v pedagoškem procesu visokega šolstva.
(11) Predmeti, kjer je zaključena specializacija pogoj za izvolitev v učiteljski naziv so: vsi klinični predmeti,
sodna medicina, patologija, mikrobiologija in imunologija.
Za področje habilitacije iz javnega zdravja so pogoji opredeljeni v 5. odstavku 6. točke te interpretacije
meril.
Za področje habilitacije iz mikrobiologije in imunologije so pogoji opredeljeni v 7. odstavku 6. točke te
interpretacije meril.
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