
 
 

Iskanje ravnotežja med pedagoškimi in raziskovalnimi kazalniki vrednotenja akademskih 
delavcev  
 
Dogodek je namenjen javni razpravi o vrednotenju akademskega dela, ki je razpeto med pedagoškimi 
obveznostmi in raziskovalnim delom. T.i. »podganja tekma« za citate in objave v revijah z visokim 
faktorjem vpliva akademske delavce pogosto odmika od strateških prioritet visokošolskih zavodov in 
vloge, ki jo zavod opravlja v družbi. Po drugi strani je pogosto slišati pomislek, da odsotnost 
mednarodnih primerjav in objektivnih kazalnikov vodi v relativizem in nazadovanje. Razprava želi 
nasloviti ta izziv in odpreti prostor za pogovor o možnih rešitvah na predstavljene izzive, tudi v luči 
novih razvojnih in regulativnih mehanizmov. 
 
 
Janez Vogrinc 
 

Janez Vogrinc je zaposlen kot visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani 
Pedagoški fakulteti, in sicer za področje pedagoške metodologije in statistike. 
Poučuje predmete z omenjenega področja študente prvostopenjskih in 
drugostopenjskih študijskih programov, ki se izvajajo na Pedagoški fakulteti, 
sodeluje pa tudi pri izvajanju doktorskega študijskega programa Izobraževanje 
učiteljev in edukacijske vede. Od leta 2016 opravlja funkcijo dekana 
Pedagoške fakultete, med leti 2000 in 2016 pa je bil prodekan fakultete, 
zadolžen tudi za zagotavljanje kakovosti. Od leta 2013 je predsednik Državne 
komisije za vodenje nacionalnih preizkusov znanja v osnovni šoli, od leta 2014 
član Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, od leta 2021 pa član Sveta 

za kakovost in evalvacije.  
Elektronski naslov: janez.vogrinc@pef.uni-lj.si 
 
 
Damjana Rozman  
 

Prof. dr. Damjana Rozman je redna profesorica na Medicinski fakulteti UL  in 
vodja Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe na Inštitutu za biokemijo in 
molekularno genetiko  UL MF.  Raziskovalno se ukvarja s funkcijsko genomiko 
in sistemsko medicino, osredotočeno na neravnovesje holesterola, bolezni 
jeter in motnje cirkadianega ritma. Ima 128 objav v bazi PubMed, h indeks 32 
in preko 2300 čistih citatov. Je predsednica Komisije za znanstveno 
raziskovalno delo UL MF, članica Komisije za znanstveno raziskovalno delo 
UL, članica Komisije RS za delo z gensko spremenjenimi organizmi (MOP), bila 
je tudi članica ZS za interdisciplinarne raziskave ARRS. V mednarodnih krogih 
je članica Upravnega odbora Evropskega združenja za sistemsko medicino,  
članica UO mednarodne infrastrukture ELIXIR in ESFRI strateške delovne 

skupine za področje zdravja in prehrane. Je nosilka raziskovalnega programa in infrastrukturnega 
programa ARRS, ter nosilka in sodelavka na številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.  
Aktivna je tudi pri mentorstvih in vodenju doktorskih  in podoktorskih raziskovalcev. Je mentorica 
preko 20  doktorskih in 10 podoktorskih študentov študentov, tako da je dobro seznanjena tudi s 
problematiko raziskovalcev na visokošolskih zavodih.   
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Elektronski naslov: damjana.rozman@mf.uni-lj.si 
 
 
Miha Škeravaj 
Prof. dr. Miha Škerlavaj, je prodekan za raziskovanje ter redni profesor managementa na Ekonomski 
Fakulteti v Univerze v Ljubljani. Je tudi pridruženi redni profesor za področje vodenja in 
organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Aktiven je tudi kot član Znanstvenega sveta 
Agencije Republike Slovenije za raziskovalno in razvojno dejavnost za področje Družboslovja. 
Znanstvena skupnost ga ceni kot večkrat nagrajenega raziskovalca z objavami v prestižnih 
mednarodnih znanstvenih revijah kot so Harvard Business Review, Academy of Management Journal, 
Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Vključen 
je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Za svoj 
raziskovalno delo je v letu 2020 prejel prestižno Zoisovo priznanje za prispevek svetovni znanosti na 
področju ravnanja z znanjem in inovativnostjo. 
Elektronski naslov: miha.skeravaj@ef.uni-lj.si 
 
Razpravo bo usmerjal prof. dr. Tomaž Deželan. 
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