
Na podlagi Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev VŠR je 

senat VŠR na 35. seji dne 30.8.2016 sprejel 

NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE 

VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN 

SODELAVCEV NA VŠR 

1. 

Senat na predlog komisije za volitve in imenovanja voli v nazive: 

• rednega profesorja, 

• izrednega profesorja, 

• docenta, 

• lektorja, 

• višjega predavatelja in 

• predavatelja. 

Komisiji za volitve in imenovanja je treba predložiti pozitivne in odklonilne predloge. 

2. 

Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer je 

vloga redna. 

3. 

Kandidat za pridobitev naziva predloži: 

3.1. prošnjo s popolnim naslovom, v kateri mora navesti področje oziroma predmet, 

3.2. življenjepis z vsemi bistvenimi podatki, 

3.3. svojo klasificirano bibliografijo. Bibliografija mora biti pripravljena po splošnih bibliografskih 

načelih oziroma po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju, 

3.3.1. Pri vsakem delu naj bo navedeno: avtor(ji), naslov dela, kratica za revijo, letnik, letnica, zvezek, 

strani (točna navedba od....do ... in ne samo prva stran.) - ISBN (International Standard Book Number), 

ISSN (International Standard Serial Number) in tipologija COBISS, 

3.3.2. Če je avtorjev več, se mora iz bibliografskih podatkov videti, ali je kandidat (predlagatelj) prvi oz. 

vodilni avtor članka1, 

3.3.3. Pri delih, objavljenih v zbornikih srečanj in monografijah, naj bodo navedeni: avtorji, naslov dela, 

naslov zbornika, uredniki, založba, letnica, strani (od .... do ....) in tipologija COBISS, 

3.3.4. Za dela, ki še niso natisnjena, naj bodo priložena dokazila, da so sprejeta v tisk, 

3.3.5. Pri objavljenih povzetkih iz znanstvenih in strokovnih srečanj je potrebno 

                     
1 Prvi avtor je tisti, ki je napisal članek. Vodilni avtor je tisti, ki je vodil raziskavo in raziskovalno skupino. 



navesti: avtorje, naslov dela, naslov znanstvenega srečanja, kraj, datum srečanja, revijo (če so izvlečki 

objavljeni v reviji), stran in tipologija COBISS. Povzetke in izvlečke se navaja samo, če so bistveni za 

oceno kandidatovega dela, sicer se to navajanje opusti. 

3.3.6. Pomembna izvedena dokumentirana strokovna dela. 

3.3.7. Dela morajo biti razporejena po skupinah (npr. monografije, članki brez recenzije doma, članki 

brez recenzije v tujini, članki z mednarodno recenzijo, članki v domačih in tujih revijah z recenzijo, 

mednarodno izmenjavo in s povzetkom v tujem jeziku itn.) tako, kot je razpored v "Pregledu dela". Vsaka 

skupina mora biti vidno razdeljena na dve polovici. V prvi naj bodo navedena tista dela, ki so izšla pred 

zadnjo izvolitvijo v naziv, v drugi pa tista, ki so izšla po zadnji izvolitvi v naziv. 

3.3.8. Pod vsako bibliografsko enoto kandidat vnese naslednje podatke: število točk/delo ŠTD=) in 

število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. 

Drugačen izračun je treba posebej utemeljiti. 

3.3.9. Poleg objav v revijah, ki jih indeksira Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index 

(SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priročnika Arts & Humanitates Citation Index (A&HCI), se 

upoštevajo vse revije (publikacije), katerih seznam sestavi VŠR in jih stroka priznava kot mednarodni ali 

vrhunski način prezentacije in vrhunski dosežek in je verificirano na senatu VŠR. 

3.3.10. Dela se številči zaporedno, številčenje se nadaljuje skozi celo bibliografijo; ne začenja se znova 

(od 1.) pri vsaki skupini. 

3.4. Dokazilo o izvolitvi v naziv, če ga je že imel, oziroma overjene prepise diplome, magistrske in 

doktorske diplome ter ev. nostrifikacijo v tujini pridobljene diplome. 

3.4.1. Kandidati, ki so izvoljeni na VŠR, ne predložijo dokazil o dosedanjih izvolitvah. 

3.5. Dokazilo o znanju tujega jezika za prvo izvolitev v enega izmed nazivov mora predložiti tisti 

kandidat, za katerega iz življenjepisa ni razvidno, da aktivno obvlada tuj jezik oz. na dodiplomskem 

študiju ni opravil izpita iz tujega jezika. 

Potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika izda ustrezni oddelek Filozofske fakultete oz. druga pooblaščena 

inštitucija. 

3.6. Z dokazili o pedagoški usposobljenosti, je mišljena dogovorjena oblika didaktičnega usposabljanja 

za univerzitetne učitelje in asistente. Kandidatovo pedagoško usposobljenost ob prvi izvolitvi v učiteljski 

naziv, ugotavlja strokovna komisija z javnim preizkusnim predavanjem. 

Kandidat lahko predloži tudi mnenje Centra Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje (zasnovano 

na mnenju vsaj tričlanske komisije univerzitetnih učiteljev, od katerih sta vsaj dva strokovnjaka za 

pedagoško izobraževanje in od njiju vsaj eden za visokošolsko didaktiko), ki oceni posebej druge (ki sicer 

niso vključene v pedagoško točkovanje) pomembne inovacije in uspehe pri didaktiki predmeta in razvoju 

visokošolskega izobraževanja; na osnovi takega mnenja o »pedagoškem sklopu« lahko kandidat na 

predlog navedene komisije pridobi dodatno že od 1 do izjemoma največ 5 pedagoških točk. 

Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja dostavi predstavitev najpomembnejših znanstvenih del za 

predstavitev na seji senata VŠR. 

  



4. 

Kot nastopno predavanje za izvolitev v naziv rednega profesorja se šteje tudi predstavitev v okviru 

univerzitetnega foruma, predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov doma in v tujini. 

5. 

Izvoljeni redni profesor o svoji predstavitvi pravočasno obvesti referat VŠR. 

6. 

Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah z več avtorji: 

 

Prvi avtor je avtor, ki je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu; oziroma kot so se pisno 

dogovorili vsi soavtorji. 

Vodilni avtor je avtor, ki je raziskavo zasnoval in vodil. Če vodilni avtor ni istočasno tudi prvi avtor, je na 

publikaciji posebej naveden kot korespondenčni avtor, ali pa je med avtorji naveden na zadnjem mestu 

(ponavadi za veznikom "in" oziroma "and"; primer: J. Kovač, J. Novak in (and) J. Kralj). Za publikacije z 

letnico 2002 ali poznejšo letnico velja le tako navajanje oziroma ugotavljanje vodilnega avtorstva. Za 

publikacije z letnico 2001 ali zgodnejšo letnico pa lahko kandidat svoje vodilno avtorstvo izkaže tudi s 

pisno izjavo prvega avtorja publikacije. Vodilni avtor je lahko le eden od avtorjev, ki so navedeni na 

publikaciji. Pri vseh zahtevah v merilih, ki zadevajo bodisi prvo ali pa vodilno avtorstvo, sta ti dve 

avtorstvi enakovredni, razen pri kandidatih za prvo izvolitev v naziv docenta, kjer se pri pomembnih delih 

zahteva vsaj tri prva avtorstva. 

Trije meseci delovanja na tuji univerzi (ali drugem visokošolski ustanovi): 

Kandidat za rednega profesorja, ki je po doktoratu deloval vsaj tri mesece na tuji univerzi, lahko to 

dokumentira tudi z dokazili, da je to delovanje sestavljeno iz večih daljših gostovanj, pri čemer se štejejo 

samo gostovanja, ki so neprekinjeno trajala vsaj 30 dni. 

Za vsa gostovanja na tujih univerzah se lahko doseže skupaj največ 8 pedagoških točk. 

Indeks citiranosti: 

Indeks citiranosti se izračuna tako, da se število čistih citatov brez samocitatov (samocitati so, če je vsaj 

eden od avtorjev citiranega članka tudi med avtorji citirajočega članka) deli s številom avtorjev citiranega 

članka. 

Sestanek: 

Sestanek (konferenca, kongres) je mednaroden, če ga organizira mednarodna organizacija, ali če ima 

zbornik mednaroden uredniški odbor in je objavljen v tujem jeziku. 

Komentorstvo: 

 

Komentorstvo se točkuje s polovičnim številom točk. 



Prešernove in enakovredne druge nagrade študentom 

Upoštevajo se samo dela, ki niso bila izdelana kot diplome, temveč pripravljena posebej. 

Monografije 

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 

obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek v enem zvezku oz v določenem številu 

zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Znanstvena monografija 

je specializirana knjiga, pisana za specializirano publiko. 

Strokovna monografija (strokovna knjiga) je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek problem, 

vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se 

objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. 

Poljudnoznanstvena knjiga je publikacija, v kateri se strokovno obravnava neki problem in ga predstavlja 

na poljuden način. 

Monografija je lahko objavljena v knjigi ali brošuri. 

Knjiga je neperiodična tiskana publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 tiskanih strani. Brošure so 

dela, ki obsegajo brez ovitka najmanj 5 in največ 48 strani. Monografijo morata recenzirati vsaj dva 

znanstvena delavca z doktoratom znanosti. Monografija mora imeti kataloški zapis o publikaciji z oznako 

ISBN. 

Vrednotenje: 

Vrednotenje se izvede v skladu s točkovnikom vrednotenja dejavnosti kandidatov za izvolitve v nazive 

VŠR, ki ga sprejme senat VŠR. Točkovnik vrednotenja sprejme senat VŠR in je v obliki tipiziranega 

obrazca.  

Njegova vsebina je (točkovalnik v elektronski obliki je na spletnih straneh VŠR): 

 
 

Posamezne dejavnosti se točkujejo z uporabo spodnjih maksimalnih točkovnih vrednosti. 

Kandidat:

ime

Znastveni nazivi (dr., mag.)

izvolitev (izberi): 1 = prva izvolitev; 2 = naslednje izvolitve 1

Datum:

DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK 10
10

0

0

STROKOVNA DEJAVNOST

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

Točkovnik vrednotenja :   

pririmek

Prva izvolitev



 

PODROČJE NAJVEČ TOČK ŠT. DEL
OCENJENO 

ŠT. TOČK
TOČKE

ŠT. PRILOGE 

Z OPISOM

10
1. Znanstvena monografija (tipologija COBISS: 2.01) 5

1.1.
izdana pri založbi s sedežem v drugi državi članici OECD z mednarodno knjigotrško mrežo; oziroma za nacionalne vede - 

slovenistiko in hungaristiko - izdana pri nacionalni založbi
15

0

1.2. izdana pri nacionalni ali drugi založbi 10
1 5 5

2. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (tipologija COBISS: 1.16) 5

2.1.
izdan pri založbi s sedežem v drugi državi članici OECD z mednarodno knjigotrško mrežo; oziroma za nacionalne vede - 

slovenistiko in hungaristiko - izdana pri nacionalni založbi
8

0

2.2. izdan pri nacionalni ali drugi založbi 6
1 5 5

3. Recenzirani izvirni znanstveni članki (tipologija COBISS: 1.01) 0

3.1. izvirni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science (ISSN 0036-8075) 15
0

3.2.
izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v prvo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
12

0

3.3.
izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v drugo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
10

0

3.4.
izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v tretjo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
8

0

3.5.
izvirni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v četrto četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
6

0

3.6.
izvirni znanstveni članki v revijah, ki so indeksirane v SCI, SSCI ali A&HCI; oziroma za nacionalne vede - slovenistiko in 

hungaristiko - v revijah, katerega seznam na predlog senata članice potrdi Senat VŠR
6

0

3.7.

izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih 

bibliografskih bazah. Vsako znanstveno področje pripravi predlog najpomembnejših mednarodnih indeksiranih podatkovnih 

zbirk, ki jih potrdi Senat VŠR

3

0

3.8. drugi izvirni znanstveni članki 1
0

4. Recenzirani drugi znanstveni članki 0

4.1. pregledni znanstveni članek (tipologija COBISS: 1.02) 0

pregledni znanstveni članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science (ISSN 0036-8075) 15

pregledni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v prvo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
12

pregledni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v drugo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
10

pregledni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v tretjo četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
8

pregledni znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v četrto četrtino ustrezne vsebinske 

kategorije
6

pregledni znanstveni članki v revijah, ki so indeksirane v SCI, SSCI ali A&HCI; oziroma za nacionalne vede - slovenistiko in 

hungaristiko - v revijah, katerega seznam na predlog senata članice potrdi Senat VŠR
6

pregledni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v 

mednarodnih bibliografskih bazah. Vsako znanstveno področje pripravi predlog najpomembnejših mednarodnih indeksiranih 
3

drugi pregledni znanstveni članki 1

4.2. kratki znanstveni prispevek (tipologija COBISS: 1.03)

0

 članki v revijah Nature (ISSN 0028-0836) oz. Science (ISSN 0036-8075) 15

znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v prvo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 12

 znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v drugo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 10

 znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v tretjo četrtino ustrezne vsebinske kategorije 4

 znanstveni članki v revijah, indeksiranih v SCI Expanded ali SSCI, ki so uvrščene v četrto četrtino ustrezne vsebinske kategorije 3

 znanstveni članki v revijah, ki so indeksirane v SCI, SSCI ali A&HCI; oziroma za nacionalne vede - slovenistiko in hungaristiko - 

v revijah, katerega seznam na predlog senata članice potrdi Senat VŠR
3

 znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI ali A&HCI, z mednarodnim recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih 

bibliografskih bazah. Vsako znanstveno področje pripravi predlog najpomembnejših mednarodnih indeksiranih podatkovnih 

zbirk, ki jih potrdi Senat VŠR

1,5

drugi  znanstveni članki 0,5

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST:



 
 

 

5. V celoti objavljeni znanstveni prispevki na konferencah (tipologija COBSSS: 1.06 in 1.08) 0

5.1. vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni konferenci (tipologija COBISS: 1.06) 5
0

5.2. običajno predavanje na mednarodni konferenci (tipologija COBISS: 1.08) 2
0

5.3. vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na nacionalni konferenci {tipologija COBISS: 1,06) 3
0

5.4. običajno predavanje na nacionalni konferenci (tipologija COBISS: 1.08) 1
0

6. Patent, plod znanstvenoraziskovalnega dela (tipologija COBISS: 2.24) 0

6.1. mednarodni patent s predhodnim preskusom 15
0

6.2. domači in drugi patenti 5
0

7. Končna poročila o rezultatih raziskav (tipologija COBISS: 2.12) 0

7.1. mednarodnih programov 4
0

7.2. bilateralnih meddržavnih programov 1
0

7.3. nacionalnih programov in projektov 2
0

7.4. podjetniških programov ali programov lokalnih skupnosti 0,5
0



 
 

PODROČJE NAJVEČ TOČK ŠT. DEL
OCENJENO 

ŠT. TOČK
TOČKE

ŠT. PRILOGE 

Z OPISOM

0
1. Strokovna monografija (tipologija COBISS: 2.02) 0

1.1.  izdana pri mednarodni založbi 10
0

1.2. izdana pri nacionalni založbi 5
0

2. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (tipologija COBISS: 1.17)  0

2.1. izdan pri mednarodni založbi 3
0

2.2.  izdani pri nacionalni založbi 1
0

3. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (tipologija COBISS: 2.06) 8 0

4. Bibliografija 3 0

5. Objavljeni strokovni prispevki na konferencah (tipologija COBISS: 1.09) 1 0

6. Urednik ali sourednik revije, monografije 0

6.1. urednik ali sourednik SCI revije, uvrščene v prvo polovico ustrezne vsebinske kategorije 10
0

6.2.
urednik ali sourednik SCI revije, uvrščene v drugo polovico ustrezne vsebinske kategorije, drugih revij in monografij, izdanih pri 

mednarodni založbi
5

0

6.3. izdane pri nacionalni založbi, ustanovi ali združenju 3
0

6.4. člani uredniških odborov
50 % glede na 

6.1,6.2,6.3 0

7. Recenzent monografije ali učbenika 0

7.1. izdane pri mednarodni založbi 2
0

7.2.  izdane pri nacionalni založbi 1
0

8. Prevajalec monografije 4 0

9. Strokovni članek 0

9.1. v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI 3
0

9.2.  v drugih revijah 1
0

10. Opravljena recenzija, prikaz knjige, kritika 0

10.1. v revijah s faktorjem vplivanja (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI na recenzijo: 3
0

10.2. druge revije 1
0

11. Projektna dokumentacija (tipologija COBISS: 2.14) 1 0

12. Končno poročilo o rezultatih raziskav ali študentskih umetniških projektov (tipologija COBISS: 2.12) 1 0

13. Elaborat, predštudija, študija (tipologija COBISS: 2.13) 2 0

14. Programska oprema (tipologija COBISS: 2.21) 2 0

15 Nova sorta (tipologija COBISS: 2.22) 5 0

16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (tipologija COBISS: 2.15) 1 0

17. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (tipologija COBISS: 2.18) 1 0

18. Razstava (tipologija COBISS: 3.21) 2 0

19. Pridobljeni tržni projekti -  10.000 EUR = 1 točka 0

20.
Strokovni dosežek, ki ga stroka opredeljuje kot vrhunskega v mednarodnem merilu -VŠR določi dela, ki na strokovnem 

področju predstavljajo mednarodni vrhunski dosežek
10

0

21. Strokovni dosežek, ki ga stroka opredeljuje kot pomemben dosežek 5
0

22. Druga dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij (skupaj največ do) 10 0

STROKOVNA DEJAVNOST:



 
 

Predsednik senata: 

 
dr. Branko Mayr  

 

PODROČJE NAJVEČ TOČK ŠT. DEL
OCENJENO 

ŠT. TOČK
TOČKE

ŠT. PRILOGE 

Z OPISOM

0
1. Študijsko gradivo (tipologija COBISS: 2.03) 0

1.1. učbenik z recenzijo, izdan pri mednarodni založbi (tipologija COBISS: 2.03) 12
0

1.2. učbenik z recenzijo, izdan pri nacionalni založbi (tipologija COBISS: 2.03) 8
0

1.3. skripta (tipologija COBISS: 2.05) 6
0

1.4. zapiski predavanj in E-učna gradiva (tipologija COBISS: 2.05) 4
0

1.5. zbrano gradivo, zbirka vaj (tipologija COBISS: 2.05) 2
0

2. Drugi učbeniki (tipologija COBISS: 2.04) 0

2.1. srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo, izdan v tujini 8
0

2.2. srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo 5
0

3. Drugo učno gradivo (tipologija COBISS: 2.05) 1 0

4. Poljudnoznanstveni in poljudnostrokovni članki (tipologija COBISS: 1.05) 0,5 0

5. Predavanje 0

5.1. predavania na univerzi ali visokošolski ustanovi v tuiini (tipologija COBISS: 3.14) - gelej opombo 0

- do 10 ur 2,5
0

- 10 do 20 ur 5
0

- 20 do 30 ur 7,5
0

- 30 in več ur 10
0

5.2. namenska predavanja za tuje študente na VŠR 0

- do 10 ur 1
0

- 10 do 20 ur 2
0

- 20 do 30 ur 3
0

- 30 in več ur 4
0

6. Mentorstvo 0

6.1. zaključna dela študijskih programov 1. stopnje oziroma nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov 0,3
0

6.2. pri diplomskih delih študijskih programov 2. stopnje oziroma nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov 1
0

6.3. pri študentskih raziskovalnih nalogah 0,5
0

6.4. pri nagrajenih študentskih delih na fakultetah in mentorstvo na nacionalnih tekmovanjih 1
0

6.6. pri specialističnih delih 1,5
0

6.7.
pri študentskih nagrajenih delih: Perlachova nagrada na UM, nagradah podjetij, strokovnih združenj, državnih organov in 

mentorstvo na mednarodnih tekmovanjih
2

0

6.8. pri znanstvenih magistrskih delih 3
0

6.9. pri doktoratih 5
0

6.10. pri nacionalno nagrajenih študentskih delih v tujini 3
0

6.11. pri mednarodno nagrajenih študentskih delih v tujini 4
0

Opomba:

1

1-200 1

200-500 0.7

500 in več 0.5

2

Somentorstvo se točkuje s polovičnim številom točk.

3 Točovalniku se priložijo dokazila, ki se oštevilčijo na način, da je vsaka priloga navedena pri številčenju v stolpcu "št.priloge z opisom".

PEDAGOŠKA DEJAVNOST

Število točk za izvedena predavanja na visokošolski instituciji v tujini (točka 5.1) se glede na uvrstitev tuje univerze na akademski lestvici svetovnih univerz (Academic Ranking of World Universities (ARWU),

oziroma Shanghai ranking) množi z naslednjimi množitelji:

Mentorstvo, navedeno pod točkami 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.8. ali 6.9., izvedeno na visokošolski instituciji v tujini, se točkuje dvojno.


