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PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK 
 

Ime in priimek:  

Naziv:  

Zaprošeni naziv:  

Pripravljen na podlagi ARRS "Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti" 
 

  

Vrednost v 
točkah 

Število del Število točk 

skupaj v zadnji 
elek. dobi 

skupaj v zadnji 
elek. dobi 

I. Bibliografska merila znanstvene uspešnosti      

1. Znanstveni članek (Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03)      

A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded in SSCI, s 
faktorjem vpliva           

A.1. v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije nad 100          

A.2. v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije  80 - 100          

A.3. v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije  60 - 80          

A.4. v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije  40 - 60         

B.1 Znanstveni članek v reviji kategorije A evropskega 
humanističnega indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) 
in v reviji, ki jo indeksira A&HCI.  70         

B.2 Znanstveni članek v reviji kategorije B evropskega 
humanističnega indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija). 40         

C. Znanstveni članek v reviji kategorije C evropskega humanističnega 
indeksa ERIH (upošteva se zadnja delovna verzija) ali v reviji, ki jo 
indeksira mednarodna bibliografska baza podatkov iz seznama 
agencije.  30         

D. Znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah iz seznama 
agencije. * 10     

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani 
dosežki (Cobiss tip 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)      

A. Znanstvena monografija (2.01) (za podrobnosti glej merila) 160         

B. Znanstvena monografija, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A *           

- izdana pri tuji založbi  120         

- izdana pri domači založbi  80         

C. Znanstvena monografija (brošura) s številom strani med 20 in 50 
ali znanstveni zemljevid           

 - izdana pri mednarodni založbi * 30         

- izdana pri tuji založbi  25         

- izdana pri domači založbi  20         

D. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni posnetek, video 
posnetek (2.18)  10         

E. Patent, sorta, pasma * 200         

F. Urednik revije 1A, 1B ali monografije (2.01 A) *.  40         

G. Urednik revije 1A, 1B *. 20         

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) iz seznama 
agencije  30         

3. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski 
publikaciji (Cobiss tip 1.16 v 2.01, 2.02, 2.06, 2.16, 2.17, 2.20)      

A. Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v 
znanstveni monografiji (2. 01A, 2.06, izdana v mednarodni založbi iz 
seznama agencije)  60         

B. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni 
monografiji (2.01A, 2.06, izdana v mednarodni založbi iz seznama 
agencije)  30         

C. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni 
monografiji (2.01B, 2.06)           

- izdana pri tuji založbi  25         



 

Priloga k Merilom, 23.6.2016 2 

- izdana pri domači založbi  20     

D. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v drugi monografski 
publikaciji (za podrobnosti glej merila) 10     

4. Znanstveni prispevek na konferenci, objavljen v zborniku 
(Cobiss tip 1.06 in 1.08 v 2.31 ali 2.32) *      

C. Znanstveni prispevek v zborniku z mednarodne ali tuje 
konference (2.31) 25     

D. Znanstveni prispevek v zborniku z domače konference (2.32)  20     

II. Bibliografska merila strokovne uspešnosti *      

1. Članki in drugi sestavni deli       

1.04 Strokovni članek  5     

1.05 Poljudni članek  5     

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno 
predavanje)  5         

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci  5         

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci  2         

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci  1         

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski 
publikaciji (*) 5         

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...  2         

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika  5         

1.20 Predgovor, spremna beseda  2         

1.21 Polemika, diskusijski prispevek  2         

1.22 Intervju  1     

1.23 Umetniški sestavek  2     

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.  2     

Nekategorizirana znanstvena dela * 5     

2. Monografije in druga zaključena dela      

2.02 Strokovna monografija  50     

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo  50     

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo  15     

2.05 Drugo učno gradivo  2     

2.06 Priročnik, slovar, leksikon, atlas, zemljevid  30     

2.07 Bibliografija  5     

2.08 Doktorska disertacija  20     

2.09 Magistrsko delo  10         

2.10 Specialistično delo  3      

2.11 Diplomsko delo  2      

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav  2      

2.13 Elaborat, predštudija, študija 2      

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)  2      

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba  2      

2.16 Umetniško delo  5      

2.17 Katalog razstave  5         

2.19 Poljudni film, radijska ali televizijska oddaja  2         

2.21 Programska oprema  2         

2.23 Patentna prijava (prijava pri uradu, ki ustreza kriterijem pod 
2.E) 10         

2.24 Patent (domači, oziroma, ki ne ustreza kriterijem pod 2.E)  10         

Nekategorizirana znanstvena dela * 5         

3. Izvedena dela (dogodki)      

3.10 Umetniška poustvaritev  5         
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3.11 Radijski ali TV dogodek  2         

3.12 Razstava  5         

3.14 Predavanje na tuji univerzi  2         

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa  1         

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa  1         

4. Sekundarno avtorstvo      

Urednik revije, monografije ali zbornika, ki ne ustreza 2F  10         

Mentor pri doktorskih disertacijah  5         

Mentor pri magistrskih delih  3         

Mentor pri specialističnih delih  1         

Mentor pri diplomskih delih  1         

Prevajalec (na 10 strani)  1         

Komentor pri doktorskih disertacijah  4         

Komentor pri magistrskih delih  1         

Komentor pri specialističnih delih  0,5         

Komentor pri diplomskih delih  0,5         

SKUPAJ       
 

  

Opombe: 
     * pomeni, da je navodilo v dokumentu Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti 

Kandidat izpolni podatke v stolpcu Število del 
     

      MEDNARODNA ODMEVNOST 
   

Število citatov (SCI, SSCI, A&HCI:   
  

      

      
Podpis kandidata:     

 
  

  

      
Datum:    

   
Podatke in točkovanje preverili: 

 
       

 
       

 
       

 


