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POSTOPKI ZA IZVOLITEV V RAZISKOVALNE NAZIVE 
 

 
Postopek za izvolitev v raziskovane nazive poteka skladno s Pravilnikom o merilih za 
ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju 
raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS št. 65/94, RS 1-4/1998, RS 35-1520/1998, RS 52-
2351/1998, RS 96-4808/2002), Statutom Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 65/2007) ter 
sklepi 20. seje Senata Fakultete za strojništvo z dne 22. 02. 2005, kot sledi:  
 
− izvolitev v prvi raziskovalni naziv – raziskovalni asistent (01, univ. dipl. inž.) poteka po 

naslednjih postopkih:  
• kandidat vloži prošnjo na pristojni inštitut za izvolitev v prvi raziskovalni naziv,  
• prošnjo obravnava pristojni inštitut, ki prouči ustreznost kandidata za izvolitev v 

prvi raziskovalni naziv (01 - raziskovalni asistent) ter predlog izvolitve posreduje v 
odločitev Komisiji za znanstveno raziskovalne zadeve in Senatu FS,   

• Senat fakultete na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve FS 
kandidata izvoli v prvi raziskovalni naziv (01 - raziskovalni asistent) in predlaga vpis 
v register raziskovalcev.  

 
− izvolitev kandidatov v raziskovalne nazive asistent z magisterijem in asistent z 

doktoratom poteka po naslednjih postopkih:  
• kandidat vloži prošnjo na pristojni inštitut za izvolitev v želen raziskovalni naziv,  
• prošnjo obravnava pristojna katedra, ki predlaga Komisiji za znanstveno 

raziskovalne zadeve in Senatu FS, da imenuje strokovne poročevalce, 
• Senat FS na predlog Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve imenuje 

strokovne poročevalce, 
• strokovni poročevalci v roku enega meseca napišejo strokovno poročilo o 

izpolnjevanju pogojev za izvolitev v želen raziskovalni naziv, v katerem 
predlagajo ustreznost oz. neustreznost izvolitve,  

• s strokovnim poročilom se seznani Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve ter 
pripravi predlog za odločanje na Senatu FS,  

• Senat FS na predlog komisije izvede tajne volitve za izvolitev v želen naziv ter 
predlaga vpis v register raziskovalcev.  

 


