
 

Senat Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je na 21. seji dne 29.3.2011 na 
podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012, 40/2012-
ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012) v skladu z Minimalnimi standardi za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih 
zavodih, ki jih je določil svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (Ur. l. RS, št. 95/10) sprejel, ter na 48. in 105. seji Senata AMEU-ECM, z dne 
28.11.2013 in 22.3.2018, dodal redakcijske popravke in dopolnitve  
 

Pravilnik o postopkih, pogojih in merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev  in visokošolskih sodelavcev na  

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor 
 

I. VSEBINA IN NAMEN 
1. člen 

(namen) 
 

S tem aktom Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (v nadaljevanju: Alma Mater) 
določa merila oziroma pogoje za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na Alma Mater. 
 

2. člen 
(pristojni organ) 

 
Kandidate v nazive voli senat Alma Mater v skladu z določbami Statuta Alma Mater ob 
upoštevanju teh Meril. 
 
II. NAZIVI 

3. člen 
(nazivi) 

 
Izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo opravljajo visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci.  
 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO:  
– redni profesor,  
– izredni profesor,  
– docent,  
– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);  
za izvajanje visokošolskih strokovnih programov tudi:  
– višji predavatelj,  
– predavatelj.  
 
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO:  
– znanstveni svetnik,  
– višji znanstveni sodelavec,  
– znanstveni sodelavec.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4320
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NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO:  
– asistent,  
– bibliotekar,  
– strokovni svetnik,  
– višji strokovni sodelavec,  
– strokovni sodelavec,  
 
a. Trajanje naziva 

4. člen 
(trajanje naziva) 

 
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih 
svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let (v nadaljevanju: volilno obdobje). Ponovno 
so lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev.  
 
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let.  
 
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 
 
b. Razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi 

 
5. člen 

(razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 
 

Znanstveni delavec je lahko izvoljen v naziv visokošolskega učitelja, če izpolnjuje pogoj 
pedagoške usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv.  
 
Znanstveni svetnik je lahko pod pogojem iz prvega odstavka izvoljen v naziv rednega 
profesorja, višji znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni sodelavec pa v 
naziv docenta. V takem primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na 
temelju katerega je prišlo do izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 
 

6. člen 
(področja za izvolitev v nazive) 

 
Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki so našteti v Prilogi I z naslovom “Priloga I: 
Področja in njihova podrobna delitev za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor”. 
 
Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij. 
 
III. MINIMALNI STANDARDI ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 
a. Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 
7. člen 

(kumulativno izpolnjevanje minimalnih standardov) 
 

Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne 
minimalne standarde za izvolitev v naziv. 
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8. člen 
(temeljni minimalni standardi) 

 
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak 
kandidat za izvolitev v naziv. 
 

9. člen 
(temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so:  
– ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,  
– usposobljenost za strokovno delo,  
– pedagoška usposobljenost,  
– pozitivna ocena večine poročevalcev o usposobljenosti kandidata,  
– aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.  
 
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. 
 

10. člen 
(izkazovanje usposobljenosti) 

 
Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami 
znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, 
dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti 
in drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz 
izvirnosti in kakovosti.  
 

11. člen 
(izkazovanje pedagoške usposobljenosti) 

 
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje s 
preizkusnim predavanjem.  
 
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali ponovni 
izvolitvi mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta, ki temelji na rezultatih 
študentske ankete ali drugih instrumentov preverjanja pedagoškega dela. 
 

12. člen 
(izkazovanje aktivnega znanja razširjenega tujega jezika) 

 
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, pristojne za 
izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega 
jezika.  
 
Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po 
programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi diplomsko oziroma 
magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o 
aktivnem znanju razširjenega tujega jezika.  
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Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv. 
 
b. Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 
13. člen 

(splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 
 

Splošni minimalni standardi so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih minimalnih 
standardov izpolnjevati kandidat za izvolitev v posamezni naziv.  
 
V naziv:  
1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 
znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat 
znanosti;  
2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje;  
3. predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 5 let 
ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje;  
4. predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je lahko 
izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge 
stopnje;  
5. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške prakse;  
6. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je med študijem 
dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8);  
7. strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 15 let 
ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  
8. višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje 
in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  
9. strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 2 
leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv;  
10. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne 
prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 
 
c. Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 

 
14. člen 

(vsebinski elementi) 
 

Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so:  
– uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;  
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru;  
– izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd.. 
 

15. člen 
(usposobljenost za izvolitev) 

 
Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:  
– ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,  
– dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,  
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in  
– pozitivnimi ocenami poročevalcev. 
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16. člen 
(objava del) 

 
Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava 
stroka za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega želi 
biti kandidat izvoljen.  
 
Kandidat lahko dela z mednarodno pomembnostjo nadomesti z deli, ki so pomembna za 
narodno ali državno samobitnost in kulturo na področjih izvolitve, kjer nastopi v 
mednarodnem prostoru niso mogoči oziroma niso primerni kot merilo kakovosti. Ta 
področja sprejme senat Alma Mater. 
 

17. člen 
(mednarodna odmevnost) 

 
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci 
mednarodne odmevnosti:  
– dokazljivimi citati v znanstveni literaturi,  
– vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih,  
– članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij,  
– članstvom v tujih akademijah,  
– nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih ter  
– pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov 
na tujih univerzah.  
 
Seznam kazalcev mednarodne odmevnosti in njihove količinske vrednosti za posamezna 
področja sprejme senat Alma Mater. 
 

18. člen 
(vrsta objave) 

 
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih 
tujih jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI. Senat Alma Mater lahko 
sprejme seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti 
primerljive s temi revijami. Ta seznam je priloga II. in je del teh Meril.  
 

19. člen 
(avtorstvo) 

 
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, morajo 
soavtorji napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor.  
 
Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji 
razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva. 
 
d. Elementi pedagoške usposobljenosti 
 

20. člen 
(presoja pedagoške usposobljenosti) 

 
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:  
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– razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj 
znanja;  
– uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in 
vseživljenjskem ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo študentom v 
izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu;  
– odnos do študentov;  
– spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu delu;  
– priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost pedagoških 
pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov;  
– razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces;  
– z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega 
usposabljanja ali individualnih programih visokošolskega zavoda. 
 
e. Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv 

 
21. člen 

(posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 
 

Posebni minimalni standardi so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in 
splošnih minimalnih standardov izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 
 
Redni profesor in znanstveni svetnik 

 
22. člen 

(redni profesor in znanstveni svetnik) 
 

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 
temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne 
standarde:  
Kakovostni pogoji:  
– 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;  
– je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno ali pedagoško 
deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;  
– poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati 
slovensko in mednarodno znanje in kulturo;  
– je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri dveh, kjer 
mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije;  
– je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke 
v mednarodnem in nacionalnem okviru;  
– je vodil raziskovalne projekte;  
– ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  
Količinski pogoji:  
– 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, 
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 
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naštetimi revijami. Seznam revij po potrebi sprejme senat Alma Mater in je kot priloga 
sestavni del teh Meril.  
 
Kandidat lahko največ 8 člankov iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki pa ne nadomeščajo 
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 oziroma AHCI, 
nadomesti z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali 
strokovnim dosežkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka. Avtorsko 
dela znanstvene monografije pa nadomešča en članek. Dva od člankov, ki jih kandidat 
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z 
recenziranim univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega učbenika 
se šteje kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno 
monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim, 
strokovnim (prenos tehnologij, podeljen patent s preizkusom ipd.). 
 

23. člen 
(javno predavanje) 

 
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno 
predavanje.  
 
 
 
Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec 

 
24. člen 

(izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) 
 

V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki 
poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne 
minimalne standarde:  
 
Kakovostni pogoji:  
– 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;  
– je uspešno deloval v strokovnem okolju;  
– izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;  
– 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.  
Kandidat izpolnjuje pogoj o neprekinjenem 3 mesečnem raziskovalnem ali pedagoškem 
delovanju v tujini tudi v primeru, ko je zaradi narave svojega raziskovalnega dela na tuji 
univerzi, raziskovalni ustanovi ali tujih ustanovah, ki so temeljnega pomena za znanstveno-
raziskovalno delo s področja določene študijske smeri, moral v okviru določenega projekta 
(ustrezno dokazljivo) spremeniti lokacijo izvajanja raziskave in so pri tem nastopile prekinitve 
dela v tujini zaradi uskladitve terminov in pogojev raziskovalnega dela na novih lokacijah, če 
je vsota vseh opravljenih raziskovalnih dni na tem projektu enaka ali večja od 3 mesecev; 
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– 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. Za tak prispevek se šteje:  
• uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z 
univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali mednarodno nagrado;  
• mentorstvo študentom na tekmovanjih;  
• glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih; mentorstvo šteje tudi v primeru 
utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;  
• vodenje raziskovalnega projekta;  
– ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  
Količinski pogoji:  
– 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. Seznam revij po potrebi sprejme senat Alma Mater in kot 
priloga postane sestavni del teh meril.  
 
Kandidat lahko največ 4 članke iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščajo 
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) nadomesti 
z znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom, raziskovalnim ali 
strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem avtorstvo 
znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela znanstvene monografije pa 1 
članek. Enega od člankov, ki jih kandidat nadomešča z monografijo ali delom monografije, 
lahko nadomesti z recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od člankov, ki jih kandidat 
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z 
vrhunskim raziskovalnim, strokovnim ali športnim dosežkom. 

 
Docent in znanstveni sodelavec 

25. člen 
(docent in znanstveni sodelavec) 

 
V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in 
splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  
Kakovostni pogoji:  
– je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov;  
– aktivno deluje v mednarodnem prostoru;  
– ima soglasje komisije za izvolitev v naziv.  
Količinski pogoji:  
– 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. Seznam revij po potrebi sprejme senat Alma 
Mater in kot priloga postane sestavni del teh Meril.  
Kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa ne nadomeščata 
obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v SSCI in SCI z IF>0 ter AHCI) nadomesti z 
znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem avtorstvo znanstvene 
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monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu znanstvene monografije nadomešča 1 
članek. 
 
Višji predavatelj 

26. člen 
(višji predavatelj) 

 
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki ima:  
– izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na 
področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv;  
– izkazano pedagoško usposobljenost. 
 
Predavatelj 

27. člen 
(predavatelj) 

 
V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na področju, za 
katerega želi biti izvoljen v naziv, in ima pozitivne ocene večine poročevalcev. 
 
Lektor 

28. člen 
(lektor) 

 
V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki:  
– ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj 3 mesece 
neprekinjenega strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v ustreznem jezikovnem 
okolju;  
– ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni 
način predstavitve s področja, za katerega želi biti izvoljen;  
– je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;  
– izkazuje pedagoško usposobljenost. 
 
Asistent 

29. člen 
(asistent) 

 
V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki je:  
– 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;  
– za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav 
dobro (8);  
– pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo. 
 
IV. MINIMALNI STANDARDI ZA PONOVNO IZVOLITEV 
 
a. Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca 
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30. člen 
(ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca) 

 
Pri ponovni izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca za isto 
izvolitveno področje mora kandidat od zadnje izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico 
pogojev, ki jih zahteva zavod pri prvi izvolitvi v naziv. 
 

31. člen 
(izvolitev v nižji naziv) 

 
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če 
je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za 
ponovno izvolitev v nižji naziv. 
 
b. Ponovna izvolitev v naziv asistenta 

32. člen 
(ponovna izvolitev v naziv asistenta) 

 
Če je asistent dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu ter ima 
dokazila o pedagoški usposobljenosti, je lahko v isti naziv izvoljen trikrat. Pri nadaljnjih 
izvolitvah se zahteva doktorat znanosti.  
 

V. PREDČASNA IZVOLITEV V NAZIV IN IZVOLITEV MIMO VRSTNEGA REDA 
 

33. člen 
(predčasna izvolitev) 

 
Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, 
pri katerem se ne upošteva vrstni red nazivov.  
 
Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne dosežke. 
 

34. člen 
(izvolitev mimo vrstnega reda) 

 
Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv 
mimo vrstnega reda, se štejejo prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, 
izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen 
prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav. 
 

35. člen 
(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 

 
Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi 
minimalnih standardov izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat 
pridobil na drugem visokošolskem zavodu v tujini. Senat Alma Mater podeli naziv ter 
področje izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot bi 
veljala izvolitev v ustrezni učiteljski naziv. 
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VI. POSTOPEK ZA IZVOLITEV V NAZIV 
36. člen 

 
Postopek za izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega 
delavca in visokošolskega sodelavca se začne na osebno prošnjo kandidata. 
 
Pri ponovni izvolitvi in izvolitvi v višji naziv je potrebno predlog oz. prošnjo vložiti najkasneje 
6 mesecev pred potekom izvolitvene dobe.  
 
Predlog oz. prošnja za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom 
prve izvolitvene dobe v naziv. 

37. člen 
 

V predlogu oz. prošnji mora biti navedeno predmetno področje, za katero si kandidat želi 
pridobiti naziv, priložene pa morajo biti vse potrebne listine in dokazila. Kandidat mora 
izpolniti in priložiti tudi obrazce, ki so objavljeni na spletni strani Alma Mater Europaea – 
Evropski center, Maribor.  
 
Če je prošnja ali so priloge nepopolne, nerazumljive ali niso pravilno sestavljene, pozove 
Referat Alma Mater kandidata, da pomanjkljivosti v določen roku odpravi. 
 
Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog umaknil. 
 
Rok za dopolnitev vloge je najmanj 15, največ pa 30 dni. 
 

38. člen 
 

Popolno prošnjo kandidata obravnava senat Alma Mater, ki imenuje strokovno komisijo treh 
članov za izdelavo strokovnega poročila o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za izvolitev v 
ustrezni naziv.  
 
Komisija mora biti sestavljena iz visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki imajo 
enak ali višji naziv, kot je naziv, za katerega kandidat kandidira. 
 
V komisiji morata biti vsaj en visokošolski učitelj, ki imata naziv s področja, za katerega se 
kandidat voli.  

39. člen 
 

Strokovni poročevalci izdelajo za visokošolske učitelje in znanstvene delavce vsak svoje in 
neodvisno poročilo, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo, o tem, kako kandidat 
izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti, znanstvene ustvarjalnosti, praktičnih 
izkušenj v stroki in glede pedagoške sposobnosti, ter predlagajo naziv, v katerega naj se 
kandidat izvoli. 
 
Pri kandidatu, pri katerem se pedagoška sposobnost ugotavlja s preizkusnim predavanjem, 
določi komisija v sporazumu s kandidatom temo in datum preizkusnega predavanja ter oceni 
uspeh preizkusnega predavanja. O tem predsednik komisije poda posebno pisno poročilo.  
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40. člen 
 

Člani komisije izdelajo vsak svoje in neodvisno poročilo za visokošolske učitelje in znanstvene 
delavce, za visokošolske sodelavce pa eno skupno poročilo ter podajo predlog za izvolitev v 
ustrezni naziv, ko predlog preučijo in ko prejmejo dokumentacijo, ki obvezno vsebuje tudi 
mnenje študentov.  
 
Vsak član komisije: 

• pregleda vlogo kandidata, 

• preveri in po potrebi popravi točkovanje bibliografije in podpiše točkovalnik, 

• v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev, predloži komisij za izvolitve v nazive 
strokovno poročilo, ki mora vsebovati: 

o izpolnjevanje temeljnih, splošnih in posebnih standardov glede na 
habilitacijski naziv v skladu z merili, 

o uspešnost kandidata v stroki, 
o pedagoško usposobljenost kandidata, 
o zaključni predlog izvolitve v naziv.  

 
41. člen 

 
Kandidatu mora biti ves čas trajanja postopka, kot tudi po njem omogočen vpogled v vso 
dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelavo poročil in izdajo odločbe o izvolitvi. 
 
Poročila s celotno dokumentacijo in morebitnimi pripombami kandidata se nato predložijo v 
obravnavo in odločanje senatu Alma Mater. 
 
Vsa dokumentacija se hrani v uradnih prostorih Alma Mater.  
 

42. člen 
 

Mnenje o pedagoških sposobnostih se oblikuje na podlagi mnenja poročevalcev ali komisije 
ob nastopnem predavanju in ankete med študenti, ki se izvaja vsako leto po končanih 
predavanjih. 
 
VII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 

 
43. člen 

(dokončanje začetih postopkov) 
 

Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred uveljavitvijo teh Meril, se končajo po pogojih in 
merilih, po katerih so bili začeti. 
 

44. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta Merila stopijo v veljavo osem dni po sprejemu. 
 
 
Maribor, dne 22.3.2018     Predsednik AMEU – ECM 
          prof. dr. Ludvik Toplak 
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PRILOGA I: Področja in njihova podrobna delitev za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Alma Mater Europaea 
 
 

1. ZDRAVSTVENE VEDE 
a. Zdravstvena nega 
b. Zakonodaja v zdravstvu 
c. Zdravstvena vzgoja 
d. Anatomija 
e. Fiziologija s patologijo 
f. Kirurgija 
g. Internistične bolezni 
h. Infekcijske bolezni 
i. Dermatovenerologija 
j. Okulistika 
k. Otorinolaringologija 
l. Psihiatrija 
m. Javno zdravje 
n. Urgentna medicina 
o. Diagnostična terapevtika 
p. Mikrobiologija 
q. Farmakologija 
r. Ginekologija in porodništvo 
s. Onkologija 
t. Fizika 
u. Higiena in socialna medicina 
v. Fizioterapija 
w. Manualna terapija 
x. Manualna medicina 
y. Biokemija 
z. Motorične transformacije 
aa. Kineziologija 
bb. Rehabilitacijska medicina 
cc. Metode raziskovanja 
dd. Gerontologija 
ee. Klasična masaža 
ff. Respiratorna terapija 
gg. Intenzivna medicina 
hh. Fizikalna medicina 
ii. Integrativne zdravstvene vede 
jj. Psihologija 
kk. Nevrologija 
ll. Ortopedija 
mm. Splošna medicina 
nn. Klinična medicina 
oo. Družinska medicina 
pp. Travmatologija 
qq. Interna medicina 
rr. Biomedicina 
ss. Radiologija 
tt. Delovna terapija 
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2. SOCIALNA GERONTOLOGIJA 
a. Andragogika 
b. Komunikacija 
c. Računovodstvo 
d. Management 
e. Marketing 

 
3. PRAVO 

a. Gospodarsko pravo 
b. Delovno pravo 
c. Javno pravo 
d. Civilno pravo 
e. Mednarodno pravo 
f. Finančno pravo 
g. Davčno pravo 

 
4. INFORMATIKA 

a. Informacijski sistemi 
b. Kakovost 
c. Računalništvo in informatika 
d. Informacijska znanost 

 
5. EKONOMIJA 

a. Finance 
b. Ekonomika 
c. Davki 
d. Management 
e. Projektni management 

 
6. DRUŽBENE VEDE IN ČLOVEŠKI VIRI 

a. Antropologija 
b. Etika 
c. Psihologija 
d. Filozofija 
e. Angleški jezik 
f. Nemški jezik 
g. Komunikacijska znanost 
h. Sociologija 
i. Politologija 
j. Evropske študije 

 
7. ARHIVISTIKA IN DOKUMENTOLOGIJA 

a. Arhivistika 
b. Dokumentologija 

 
8. EKOREMEDIACIJE 
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Priloga II: Seznam revij, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti 
primerljive z revijami z IF  
 
SEZNAM PUBLIKACIJ, POMEMBNIH ZA ARHIVSKO RAZISK. PODROČJE 
1. Archeion, Poljska (Varšava) 
2. Archivalische Zeitschrift, Nemčija, (München)  
3. Der Archivar, Nemčija (Düsseldorf)  
4. Archivaria, Kanada (Otawwa) 
5. Archivum; international review on archives; Nemčija (München) 
6. Arhivi, Slovenija (Ljubljana) 
7. Atlanti, Slovenija; Italija (Maribor, Trst) 
8. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : zbornik 
referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike; 
Slovenija (Maribor) 
9. Viri, Slovenija (Ljubljana) 
10. Archives, Velika Britanija (London) 
11. Arhivska praksa, BiH (Tuzla);  
12. Arhivski pregled, Srbija (Beograd);  
13. Arhivski vjestnik, Hrvaška (Zagreb);  
14. American Archivist (ZDA) 
15. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Avstrija (Dunaj)  
16. Scrinium, Avstrija (Dunaj) 
17. Arhiven pregled, Bolgarija (Sofija);  
18. La Gazette des archives, Francija (Paris);  
19. Slovenská archivistika, Slovaška (Bratislava)  
20. Vjetar, Kosovo (Priština);  
21. Archivní časopis, Češka (Praga) 
22. Nordisk arkivnyt, Danska (København) 
23. Rassegna degli Archivi di Stato, Italija (Rim) 
24. Archival Science, International Journal on Recorded Information 
25. Comma, International Journal on Archives 
26. Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, BiH (Sarajevo) 
27. Revista Archivelor (Romunija), Bukarešta 
28. Knjižnica, (Slovenija), Ljubljana 
29. DOK_SIS: Sistemi za upravljanje z dokumenti, (Slovenija), Ljubljana 
30. Smartdoc: Pametno upravljanje z dokumenti, (Slovenija), Ljubljana 
31. Glasnik, (Bosna in Hercegovina), Banja Luka 
32. Arhivi, knjižnice, muzeji (AKM), Hrvaška, Zagreb 
 
Seznam strokovnih revij, pomembnih za FTH: 
1. Spine journal 
2. Fizioterapija 
3. Kinesiology 
4. Sportskomedicinski vjesnik 
5. Scoliosis 
6. Physiotherapy, 
7. Archivenment Physical Medicine Rehabilitation 
8. Paediatrics 
9. Journal of rehabilitation research and development 
10. Journal of Neurophysiology 
11. Physical Review  
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12. European Spine Journal 
13. Clinical Journal of Pain 
14. Journal of Bone and Joint Surgery 
15. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 
16. Journal of  Neurophysiology 
17. Pediatric Rehabilitation 
 
Seznam strokovnih revij, pomembnih za SG: 
 

ISSN  Naslov revije  Založnik 

0353-9865 
 

Antropološki zvezki 
 

Društvo antropologov Slovenije 
0025-8121 

 

Medicinski razgledi 
 

Medicinski razgledi 
0013-3256 

 

Ekonomska revija 
 

Zveza ekonomistov Slovenije 
0350-0063 

 

Zdravstveni vestnik 
 

Slovensko zdravniško društvo 
0025-8121 

 

Medicinski razgledi 
 

Medicinski razgledi 
0014-8229 

 

Farmacevtski vestnik 
 

Slovensko farmacevtsko društvo 
1855-7694 

 

European perspectives 
 

Center for European perspective 
1855-9131 

 

European perspectives 
 

Ustanova - Center za evropsko 
prihodnost 

1408-6980 
 

Journal of international 
relations and development 

 

University of Ljubljana, Faculty of 
Social Sciences, Centre ... 

1581-6311 
 

Managing global transitions 
 

Faculty of management 
1854-6935 

 

Managing global transitions 
 

Faculty of management 
0352-7956 

 

Socialno delo 
 

Fakulteta za socialno delo 
0353-6807 

 

#The #School field 
 

Slovene Society of Researchers in the 
School Field 

1408-032X 
 

Anthropological notebooks 
 

Društvo antropologov Slovenije; = 
Slovene Anthropological So... 

0587-5161 
 

Anthropos 
 

Društvo psihologov Slovenije; 
Slovensko filozofsko društvo 

0352-3608 
 

Družboslovne razprave 
 

Slovensko sociološko društvo; 
Fakulteta za družbene vede 

1408-6980 
 

Journal of international 
relations and development 

 

University of Ljubljana, Faculty of 
Social Sciences, Centre ... 

1408-869X 
 

Kakovostna starost 
 

Inštitut Antona Trstenjaka 
1318-5454 

 

Organizacija 
 

Moderna organizacija 
1855-6280 

 

Raziskave in razprave 
 

Fakulteta za uporabne družbene 
študije 

1408-2942 
 

Socialna pedagogika 
 

Združenje za socialno pedagogiko 
0352-7956 

 

Socialno delo 
 

Fakulteta za socialno delo 
0040-3598 

 

Teorija in praksa 
 

Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Ljubljani 

1580-0253 
 

Varstvoslovje 
 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije, Visoka p... 

1580-0466 
 

Economic and business review 
 

Ekonomska fakulteta; Zveza 
ekonomistov Slovenije 

1581-6311 
 

Managing global transitions 
 

Faculty of management 
1854-6935 

 

Managing global transitions 
 

Faculty of management 
0547-3101 

 

Naše gospodarstvo 
 

Ekonomsko-poslovna fakulteta; 
Društvo ekonomistov Maribor; E... 

1318-3222 
 

Javnost 
 

Evropski inštitut za komuniciranje in 
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kulturo 
1318-1874 

 

Psihološka obzorja 
 

Društvo psihologov Slovenije 
1408-032X 

 

Anthropological notebooks 
 

Društvo antropologov Slovenije; = 
Slovene Anthropological So... 

1318-2269 
 

Kinesiologia Slovenica 
 

Fakulteta za šport, Inštitut za 
kineziologijo 

1408-032X 
 

Anthropological notebooks 
 

Društvo antropologov Slovenije; = 
Slovene Anthropological So... 

1580-6316 
 

Delavci in delodajalci 
 

Inštitut za delo, Pravna fakulteta 
0353-4510 

 

Filozofski vestnik 
 

Filozofski inštitut ZRC SAZU 
0351-8914 

 

Zbornik znanstvenih razprav 
 

Pravna fakulteta 
0003-5491 

 

Anthropological quarterly 
 

Catholic Anthropological Conference; 
Catholic University of ... 

0161-7761 
 

Anthropology & education 
quarterly 

 

Council on Anthropology and 
Education; American Anthropologi... 

1855-9719 
 

CEPS journal 
 

Pedagoška fakulteta Univerze 
2232-2647 

 

CEPS journal 
 

Pedagoška fakulteta Univerze 
0038-0474 

 

Sodobna pedagogika 
 

Zveza društev pedagoških delavcev 
Slovenije 

0270-1960 
 

Gerontology & geriatrics 
education 

 

University of Texas Press 

0022-0701 
 

Journal of educational thought 
 

University of Calgary. Faculty of 
Education 

1063-4266 
 

Journal of emotional and 
behavioral disorders 

 

PRO-ED, Inc. 

0022-0787 
 

Journal of employment 
counseling 

 

National Employment Counselors 
Association (U.S.); American ... 

2150-8402 
 

Journal of intelligent learning 
systems and applications 

 

Scientific Research Publishing, Inc. 

0885-985X 
 

Journal of social studies 
research 

 

University of Georgia. Dept. of Social 
Science Education. 

1043-7797 
 

Journal of social work 
education 

 

Council on Social Work Education 

1360-3124 
 

International journal of 
leadership in education 

 

Taylor & Francis 

0037-7724 
 

Social education 
 

National Council for the Social Studies; 
American Historical... 

0037-7732 
 

Social forces 
 

Southern Sociological Society (U.S.); 
University of North Ca... 

0037-7783 
 

Social policy 
 

Social Policy Corporation; Organize 
Training Center; America... 

1381-2890 
 

Social psychology of education 
 

Kluwer Academic Publishers 
0038-4941 

 

Social science quarterly 
 

Southwestern Social Science 
Association; University of Texas... 

1056-6325 
 

Social studies review 
 

California Council for the Social Studies 
0037-8046 

 

Social work 
 

National Association of Social Workers 
1070-5309 

 

Social work research 
 

National Association of Social Workers 
0147-2011 

 

Society 
 

Springer [etc.] 
0038-0407 

 

Sociology of education 
 

American Sociological Association 
0038-0415 

 

Sociology of education 
abstracts 

 

Information for Education Ltd 
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1553-4294 
 

Special education report 
 

Capitol Publications 
0954-0822 

 

Special educational needs 
abstracts 

 

Carfax. 

1357-3322 
 

Sport, education and society 
 

Carfax; Routledge, Taylor & Francis 
Group 

1062-8142 
 

SRA journal 
 

Society of Research Administrators 

 
 
Seznam strokovnih revij, pomembnih za ZN: 
… 
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PRILOGA III: PRIMER PROŠNJE ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 
Ime in priimek kandidata 
Stalni naslov bivanja 
Poštna številka in kraj bivanja 
Kraj in datum 
 
Senatu Alma Mater 
 
Predmet: PROŠNJA ZA (PRVO/PONOVNO) IZVOLITEV V NAZIV ........... 
Ime in priimek prosim za prvo/ponovno izvolitev v naziv ____________________________ 
za področje _________________________ (modul ______________________________). 
 
      

ime in priimek kandidata, lastnoročni podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

• Življenjepis – v obliki Europass – kliknite na: Eurodoc 

• Ovrednotena celotna bibliografija (COBISS). Odvisno od habilitacijskega naziva. V 
kolikor ni zahtevanih količinskih kriterijev ni potrebno priložiti ovrednotene 
bibliografije. Kandidat lahko priloži izpis iz COBISS-a, v kolikor ima evidenčno šifro ali 
šifro raziskovalca.  

• Pregled dela in točkovalnik (Excelova tabela) 

• Dokazila (diploma/e, potrdila o dodatnih znanjih, spretnostih, strokovnih 
izpopolnjevanjih, idr). Priložite dokazila, ki se zahtevajo glede na merila za izvolitev. 
Priložijo se fotokopije, na zahtevo Alma Mater je potrebno dati original na vpogled.  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp?loc=sl_SI
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp?loc=sl_SI
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
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PRILOGA IV: PRIMER ZAPISNIKA O JAVNEM PREIZKUSNEM PREDAVANJU 
 
KOMISIJI ZA IZVOLITVE V NAZIVE 
 
Zadeva: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 
 
Podpisani člani strokovne komisije, imenovani za oceno nastopnega predavanja 
kandidata/ke  
 

IME IN PRIIMEK, 
 

Ki je zaprosil/a za _________ izvolitev v naziv ______________________________, smo 
prisostvovali njenemu/njegovemu izvajanju in podajamo naslednje mnenje: 
 
IME IN PRIIMEK KANDIDATA/KE je imel/a dne ________________ nastopno predavanje na 
temo: ________________________________________________________________ 
 
Opis predavanja in ugotovitve o pedagoški usposobljenosti. 
 
V svojem predavanju je kandidat/ka: 

• Predstavil/a ...  

• Pokazal/a pedagoške sposobnosti ... 

• Pokazal/a razgledanost na področju, na katerem opravlja izobraževalno delo ... 

• Pokazal/a smisel za reševanje znanstvenih in strokovnih problemov. 
 

SKLEP 
 
Glede na navedena dejstva člani komisije ugotavljamo, da je kandidat/ka 
______________________________ ustrezno/neustrezno pedagoško usposobljen/a za 
izvolitev v zaprošeni naziv. 
 
 
Navedba članov komisije z njihovimi podpisi: 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
 
Kraj in datum: ___________________________________________ 
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PRILOGA V: RAVNI IZOBRAZBE PO STARIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH IN NOVIH BOLONJSKIH 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 
 
 

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH 
PROGRAMIH 

RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH 
"BOLONJSKIH" PROGRAMIH 

višješolski programi (do 1994) 
6/1 

  
  višješolski strokovni programi 

specializacija po višješolskih programih 

6/2 

visokošolski strokovni (1. bolonjska 
stopnja) 

visokošolski strokovni programi univerzitetni programi (1. bolonjska 
stopnja) 

specializacija po visokošolskih 
strokovnih programih 7 

magisteriji stroke (ZA imenom) (2. 
bolonjska st.) 

univerzitetni programi 

specializacija po univerzitetnih 
programih 8/1 

  
  

magisteriji znanosti (PRED imenom) 

doktorati znanosti (PRED imenom) 
8/2 

doktorati znanosti (PRED imenom) (3. 
bolonjska st.) 

 
 
 
 
 


