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2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 6. 12. 2017
ZAPISNIK
24. redne seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM,
ki je potekala v sredo, 6. 12. 2017, s pričetkom ob 8.15 v sejni sobi 2 na Pedagoški fakulteti UM
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, izr. prof. dr. Vladimir Drozg, doc. dr.
Bojan Musil, izr. prof. dr. Natalia Kaloh, Agnes Kojc, študentka, Nuša Flisar, študentka Vid in dr. Gjoko
Nikolovski, Služba za študentske zadeve.
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Andrej Kirbiš, Agnes Kojc, študentka.
Začetek seje ob 8.15.
Prodekanica, red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, je pozdravila prisotne in predstavila dnevni red:
1. Predlog za potrditev zapisnikov 23. redne seje KZRZ z dne 11. 10. 2017 in 18. korespondenčne
seje KZRZ z dne 13. 11. 2017.
2. Doktorski študij.
3. Izvolitev v znanstveni naziv.
4. Razno.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je soglašala z dnevnim redom 24. redne seje Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM.
K 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 1. točko dnevnega reda 24. redne seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednji sklep:
Sklep 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM potrdi zapisnika 23. redne seje KZRZ z
dne 11. 10. 2017 in 18. korespondenčne seje KZRZ z dne 13. 11. 2017.
Sklep je bil sprejet (6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI).
K 2:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 2. točko dnevnega reda 24. redne seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednje sklepe:
Prodekanica je predtavila zadnjo verzijo členov 10 in 11 Pravlilnika o doktorskem študiju, ki ga je
potrdila Komisija za podiplomski študij Senata UM.
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(nosilci učnih enot na doktorskem študiju)
10. člen
(1) Nosilec učne enote na doktorskem študiju je lahko visokošolski učitelj (docent, izredni
profesor, redni profesor), ki je:
 zaposlen na UM ali je z njo v pogodbenem razmerju,
 znanstveno aktiven, kar izkazuje z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja učne
enote v zadnjih petih letih.
(2) Za ustrezne reference, ki dokazujejo znanstveno aktivnost, štejejo:
- znanstveni članki, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva (JCR) in po vrednosti
faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, ali
- monografije ali poglavja v monografijah, ki so bile izdane pri založbah s seznama ARRS, ali
- patenti s popolnim preizkusom.
(3) Pri presoji referenc na področju družboslovja oziroma humanistike veljajo naslednja posebna
merila:
- pri znanstvenih člankih (prva alineja prejšnjega odstavka tega člena) se upoštevajo tudi
članki, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva (SNIP) in po vrednosti faktorja vpliva
sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti; na področju družboslovja se upoštevajo znanstveni
članki, objavljeni v revijah, vključenih v bazo Scopus (d), na področju humanistike pa v bazo
Scopus (h);
- pri monografijah (druga alineja prejšnjega odstavka tega člena) se upoštevajo tudi
monografije, ki so bile izdane pri domači ali tuji založbi, če je monografija v bazi SICRIS
uvrščena v kategorijo 2A;
- upoštevajo se tudi samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografijah, izdanih pri
domači ali tuji založbi, če je monografija v bazi SICRIS uvrščena v kategorijo 3A ali 3B.
(4) Nosilec učne enote mora v zadnjih petih letih izmed naštetih del izkazovati skupno tri objave,
pri katerih je praviloma prvi ali vodilni avtor. Pri tem samostojno avtorstvo znanstvene
monografije nadomešča dva znanstvena članka oziroma dve poglavji v monografiji. Tujci
morajo izkazovati primerljivo znanstveno aktivnost za posamezno znanstveno področje.
(5) Članice lahko določijo strožje pogoje glede objav nosilcev učnih enot ali nadomestijo eno
objavo z vodenjem industrijskih projektov ali mednarodnih raziskovalnih projektov s področja
učne enote, izvedenih znotraj matične članice.
(6) Za posamezno ožje raziskovalno področje lahko članica predlaga drugačna merila izkazovanja
znanstvene aktivnosti kot so določena v drugem in tretjem odstavku tega člena, vendar
morajo biti ta izkazano primerljiva z merili na priznanih mednarodnih univerzah. O izjemi na
podlagi mnenja pristojne komisije senata odloči Senat Univerze v Mariboru.
(7) Posamezni visokošolski učitelj je nosilec praviloma le ene učne enote na doktorskem
študijskem programu, in sicer takšne, za katero je ozko raziskovalno specializiran. Če je
posamezni visokošolski učitelj nosilec več učnih enot (največ dveh), mora za vsako učno
enoto izkazovati različne reference, na način in pod pogoji iz prvega do tretjega odstavka
tega člena.
(8) Nosilec učne enote s področja metodologije znanstvenoraziskovalnega dela ali druge učne
enote s primerljivimi učnimi izidi in učne enote Prenosljiva znanja je visokošolski učitelj z
ustrezno bibliografijo s področja doktorskega študija. Nosilstvo teh predmetov se ne
upošteva kot nosilstvo opredeljeno v prejšnjem odstavku tega člena.
(9) Članica znanstveno aktivnost nosilcev preverja vsako leto pred potrditvijo razpisa za vpis za
naslednje študijsko leto. V kolikor posamezni nosilec ne izpolnjuje več pogojev za nosilstvo,
se ga zamenja ali pa se učna enota izloči iz študijskega programa.
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(pogoji za oddajo in oddaja doktorske disertacije)
31. člen
(1) Študent za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila
na Senatu UM potrjena tema doktorske disertacije, v pristojnem referatu članice oddati
izdelano doktorsko disertacijo skupaj s poročilom o preverjanju podobnosti z drugimi deli in
podpisano izjavo mentorja (in somentorja) o ustreznosti doktorske disertacije in ustreznosti
objav izsledkov iz doktorske disertacije (priloga 6). Študent odda doktorsko disertacijo v
ustrezni obliki in predpisanem številu izvodov.
(2) Dokler mentor ne podpiše izjave v prilogi 6, oddaja doktorske disertacije ni mogoča in
postopka ni mogoče nadaljevati.
(3) Študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri
kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki objavljeni v revijah s
faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in
patenti s popolnim preizkusom. Za področje družboslovja in humanistike kot relevantne
štejejo tudi objave, navedene v tretjem odstavku 10. člena.
(4) Kot ustrezno se šteje tudi potrdilo revije SCI, SSCI ali AHCI o sprejetju članka v objavo ali o
uvrstitvi na seznam čakajočih člankov na objavo z dodeljenim DOI.
(5) Za posamezno ožje raziskovalno področje lahko članica predlaga drugačne kriterije
izkazovanja ustreznih znanstvenih objav, vendar morajo biti ti izkazano primerljivi s kriteriji
na priznanih mednarodnih univerzah. O takšni izjemi na podlagi mnenja pristojne komisije
odloči Senat Univerze v Mariboru.
(6) Pristojni referat v roku 5 delovnih dni obvesti vodjo doktorskega študijskega programa o
oddaji doktorske disertacije. Vodja doktorskega študijskega programa na podlagi podatkov o
študentovem doktorskem študiju iz uradnih evidenc, ki jih priskrbi referat, in podatkov o
študentovih objavah izsledkov iz doktorske disertacije, ki so javno dostopni ali jih predloži
študent, preveri izpolnjevanje formalnih pogojev za zagovor doktorske disertacije.
(7) Študent za pridobitev doktorata znanosti, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne
predloži v roku, določenem v sklepu o potrditvi teme, lahko pred potekom roka na senat
članice naslovi prošnjo za podaljšanje roka. Senat članice lahko študentu enkrat podaljša rok
za oddajo doktorske disertacije, in sicer za največ eno leto, razen če je imel v času veljavnosti
teme podaljšanje ali mirovanje statusa zaradi materinstva ali bolezni, ki je neprekinjeno
trajala najmanj tri mesece. V tem primeru se lahko rok za oddajo dodatno podaljša še za čas
mirovanja statusa. Podaljšani rok veljavnosti teme se navede v sklepu o podaljšanju
veljavnosti teme doktorske disertacije.
(8) Če študent za pridobitev doktorata znanosti ne predloži doktorske disertacije v roku,
določenem v sklepu o potrditvi teme, in pred iztekom roka ne zaprosi za podaljšanje roka, se
šteje, da je odstopil od prijavljene teme. Doktorskemu študentu se izda sklep o zaustavitvi
postopka, isto temo pa je možno odobriti drugemu študentu. Študent, ki želi nadaljevati z
izdelavo doktorske disertacije, mora oddati prijavo za novo temo doktorske disertacije.

Po kratki diskusiji, v kateri je bilo izpostavljeno, da so bile upoštevane pripombe Filozofske fakultete,
je bil sprejet sklep:
Sklep 2:
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Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM se seznani s členoma 10 in 31 Pravilnika
o doktorskem študiju, ki ga je dne 21. 11. 2017 obravnavala in potrdila Komisija za podiplomski
študij Senata Univerze v Mariboru.
Sklep je bil sprejet (6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI).
K 3:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 3. točko dnevnega reda 24. redne seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednji sklep:
Prodekanica, red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, je člane komisije seznanila, da je Komisija za
znansvtenoraziskovalne zadeve prejela vlogo za izvolitev dr. Mateja Meterca v znanstveni naziv
»asistent z doktoratom«. Nato je članom komisije predstavila postopek. Vlogo za izvolitev v
znanstvene nazive asistent, asistent z magisterijem znanosti, asistent z doktoratom ter
strokovnoraziskovalne nazive asistent, višji asistent, višji strokovnoraziskovalni asistent in
strokovnoraziskovalni sodelavec kandidat vloži pri Komisiji za znanstvenoraziskovalne zadeve članice.
V primeru druge članice, ki omenjene komisije nima, kandidat odda vlogo Habilitacijski komisiji UM.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve na podlagi Meril za izvolitve v raziskovalne nazive ARRS,
ker Merila za izvolitve v raziskovalne nazive na Senatu UM niso bila potrjena, prouči ustreznost
kandidata in predlog izvolitve posreduje v odločitev senatu fakultete. Senat fakultete na predlog
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve izvede volitve v raziskovalni naziv in predlaga vpis v
register raziskovalcev.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je nato sprejela sklep:
Sklep 3:
Komisija za znastvenoraziskovalne zadeve Senata Filozofske fakultete UM ugotavlja, da za prvo
izvolitev naziv asistenta z doktoratom (znanstveni naziv) izpolnjuje pogoje dr. Matej Meterc in k
izvolitvi podaja pozitivno mnenje.
Sklep je bil sprejet (6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI).

Zaključek seje ob 9.00.
Zapisal:
dr. Gjoko Nikolovski,
Služba za študentske zadeve

Predsednica Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, l.r.
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