Na podlagi tretjega odstavka 7. člena in trinajste točke 48. člena Statuta Univerze
Fakultete za ekonomijo in informatiko, drugega odstavka l. člena in drugega odstavka 6.
člena Pravilnika o standardih in postopku za izvolitve v nazive na Univerzi v Novem
mestu in predhodnega sogla::;ja Komisije za habilitacije Univerze v Novem mestu z dne
11.06.2020 je Senat Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko dne
09.07.2m:o sprejel

PRAVILNIK O STANDARDIH ZA IZVOUTVE V NAZIVE
NA UNIVERZI V NOVEM MESTU FAKULTETI ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO
l. Uvodna doloc"ba
l. člen
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo m informatiko (v nadaljevanju:
fakulteta) volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in
visokošolskih sodelavcev izvaja upoštevaje Pravilnik o standardih in postopku za
izvolitve v nazive na Univerzi v Novem mestu (v nadaljevanju: pravilnik univerze) in ta
pravilnik.

Ta pravilnik določa izvolitvena področja in določa kriterije mednarodne odmevnosti
kandidatov za izvolitev v naziv in. visokošolskega učitelja, ki jih ne določa pravilnik
univerze.
2. lzvolitvena področja
2. člen
Fakulteta izvaja izvolitve v nazive na naslednjih področjih:
poslovne vede,
rac:unalništvo in informatika,
ekonomija,
pravo,
kvantitativne in kvalitativne metode,
tuji jezik (navedba tujega jezika).

3. Mednai.'Odna. odmevnost
3. člen
Kandidati za izvolitev v nazilv docenta morajo dosegati naslednje količinske vrednosti
mednarodne odmevnosti kot pogoje za izvolitev v naziv:
vsaj 2 kazalca mednarodn.e odmevnosti od naštetih:
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi (vsaj eden v zadnjih petih letih),
vabljena predavanja. na mednarodnih znanstvenih srečanjih (vsaj eno v zadnjih
petih letih),
c!lanstvo v uredniških odborih mednarodnih revij,
nasilstvo predmeta na tujem visokošolskem zavodu,
pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem
visokošolskem zavodu (vsaj eno v zadnjih petih letih).
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veljati naslednji dan po sprejemu. Objavi se na spletrii stran
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