Komisija za kadrovske zadeve UL FE

Izvleček navodil za pisanje neodvisne strokovne ocene
Za izvolitev v naziv višji predavatelj in predavatelj za področje elektrotehnika mora
neodvisno poročilo poročevalca vsebovati:
- Obrazloženo oceno pomena kandidatovega strokovnega dela z analizo in oceno kakovosti
predloženih kandidatovih del. Analiza naj bo razčlenjena in argumentirana po alinejah
kvalitativnih kriterijev v skladu s 66. in 67. členom Meril, ki za izvolitev v naziv višji
predavatelj in predavatelj določa posebne kakovostne in količinske pogoje, ki jih mora poleg
skupnih in splošnih pogojev izpolnjevati kandidat.
- Oceno strokovnih nalog, patentnih prijav in podeljenih patentov.
- Jasno in nedvoumno izjavo o tem, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev v zaprošeni
naziv.
Poročevalec preveri in morebiti popravi točkovanje, ki ga je kandidat pripravil za svojo
bibliografijo. Iz točkovalnika mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje kvantitativne kriterije.
Pri pisanju poročila poročevalec upošteva, da je izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev samo
potrebni in ne zadostni pogoj za pridobitev naziva.

66. in 67. člen Meril z upoštevanjem Prilog UL FE
V naziv višji predavatelj in predavatelj je lahko izvoljen kandidat, ki poleg skupnih in splošnih
pogojev izpolnjuje tudi naslednje posebne kakovostne in količinske pogoje:
Kakovostni pogoji:
V naziv višji predavatelj za področje elektrotehnika je lahko izvoljen kandidat, ki ima 10 let
uspešnega strokovnega dela v industriji (ali obrti ali podjetništvu) s področja elektrotehnike in
ima znanstveni magisterij ali specializacijo po programih za pridobitev izobrazbe, pridobljeno
po študijskih programih, sprejetih do junija 2004, ali izobrazbo najmanj druge stopnje,
pridobljeno po študijskih programih, sprejetih po tem datumu.
V naziv višji predavatelj je lahko izvoljen kandidat, ki ima:
- izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno uveljavljenost na
področju elektrotehnike,
- ustrezno bibliografijo s področja elektrotehnike in
- izkazano pedagoško usposobljenost.
V naziv predavatelj za področje elektrotehnika je lahko izvoljen kandidat, ki ima 10 let
uspešnega strokovnega dela v industriji (ali obrti ali podjetništvu) s področja elektrotehnike in
najmanj visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, sprejetih do junija
2004, ali izobrazbo najmanj druge stopnje, pridobljeno po študijskih programih, sprejetih po
tem datumu. V naziv predavatelj je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na
področju elektrotehnike in ima pozitivne ocene poročevalcev.
Količinski pogoji:
Kandidat za višjega predavatelja količinsko izpolnjuje pogoj iz druge alineje prejšnjega
odstavka, če pri ocenjevanju objavljenih del doseže kumulativno najmanj 16 točk, od tega
najmanj 6 točk po zaključenem podiplomskem študiju.

Ponovna izvolitev
V naziv višji predavatelj je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki je v zadnjem volilnem obdobju
dosegel vsaj 7,5 točk iz znanstveno raziskovalne, strokovne in pedagoške dejavnosti.
V naziv predavatelj je lahko ponovno izvoljen kandidat, ki je v zadnjem volilnem obdobju
dosegel vsaj 5 točk iz znanstveno raziskovalne, strokovne in pedagoške dejavnosti.

