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 Osebna bibliografija: zbira dela enega avtorja; za avtorje, ki imajo 
bibliografske enote obdelane v COBISSu
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&code=&type=conor

 Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti izbira dela glede 
na Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja 
izvajanja raziskovalne dejavnosti, Priloga 1 – SICRIS bibliografija

 Bibliografija za habilitacijo na UM oz. (POL)avtomatski izračun točk, ki 
ga omogoča SICRIS, za habilitacijo na UM

http://www.cobiss.si/
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&code=&type=conor
http://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf
http://www.sicris.si/
http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unim&opt=3&subopt=1


Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti 
SICRIS bibliografija3

SICRIS bibliografija

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1


Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne 
uspešnosti po metodologiji ARRS (pravilnik)
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Podlaga: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja 
raziskovalne dejavnosti + Priloga 1

http://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf


Kateri dokumenti, baze in seznami se upoštevajo pri 
kategorizaciji del? 
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http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&
opt=3&subopt=7

http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&opt=3&subopt=7


Dokumenti, seznami, baze - osnova za kategorizacijo del 
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 Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti (29. 12. 2017)

 Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (priloga 1 Pravilnika) (30. 7. 2016)

 Metodologija ocenjevanja prijav na razpise (22. 5. 2019) 

 Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS(30. 9. 2016)

 Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne 
uspešnosti (23. 11. 2018)

 Baza JCR  

 Baza SNIP

 Mednarodne bibliografske baze podatkov (BIBLIO-A)

 Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze, se pa upoštevajo pri kategorizaciji 
znanstvenih publikacij (BIBLIO-B)

 Mednarodne založbe (BIBLIO-C)

 Zaključene znanstvene zbirke podatkov (BIBLIO-D)

http://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf
http://www.arrs.si/sl/akti/metod-skupna-17-14.asp
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
http://home.izum.si/cobiss/bibliografije/Navodila_za_bibliografije_2018-11-23.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?mode=advanced
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?mode=advanced
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html
BIBLIO-B
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html
BIBLIO-D


Dokumenti, seznami, baze - osnova za kategorizacijo del 
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Pripomočki pri izračunu točk:

 Formule za izračun točk in kriteriji nadpovprečne znanstvene uspešnosti (A'', A', 
A1/2)

 Maksimalno število točk za znanstvena dela (naravoslovne vede, družboslovne 
vede)

 Razvrstitev vrstilcev UDK po vedah

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Formule.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke_N.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/maksimalne_tocke_DH.htm
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/udk2veda.html


Verifikacija tipov del
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OSIC-i verificirajo le naslednje tipe del:
1.01 Izvirni znanstveni članek 

1.02 Pregledni znanstveni članek 

1.03 Kratki znanstveni prispevek 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu 

2.01 Znanstvena monografija 

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija 

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

2.22 Nova sorta 

2.24 Patent 

2.26 Temeljni znanstveni slovar ali leksikon

2.27 Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon 

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira 

2.29 Model

2.31 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci 

2.32. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci



Verifikacija tipov del
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Dela se v sezname za verifikacijo razvrščajo na osnovi podatka 
v podpolju 675c.

Izjeme:

 tipa 2.24 (patent) in 2.29 (model) ne glede na vrstilec UDK verificira OSICT;

 tip 2.22 (nova sorta) ne glede na vrstilec UDK verificira OSICB;

 tipe 
o 1.26 (znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu), 

o 2.26 (temeljni znanstveni slovar ali leksikon), 

o 2.27 (znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon) in 

o 2.28 (znanstvenokritična izdaja vira)

ne glede na vrstilec UDK določa in verificira OSICH.

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/udk2veda.html


Točkovanje - tabele

10

SICRIS bibliografija



Faktor vpliva - IF
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Faktor vpliva revije je razmerje med številom citatov, ki jih je revija pridobila v 
določenem letu za dela, ki so bila objavljena v tej reviji v preteklih dveh letih ter 
številom člankov, ki so izšli v tej reviji v preteklih dveh letih.

𝐼𝐹2018 =
š𝑡. 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑜𝑣 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑢 2018 𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎, 𝑜𝑏𝑗𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑣 𝑡𝑒𝑗 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑗𝑖 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2016 𝑖𝑛 2017

š𝑡. č𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣
∗
, 𝑘𝑖 𝑠𝑜 𝑖𝑧š𝑙𝑖 𝑣 𝑡𝑒𝑗 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑗𝑖 𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑖ℎ 2016 𝑖𝑛 2017

*: brez uvodnikov in pisem urednikov

Npr: Revija „Acta Chimica Slovenica“:

http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000459347100027


SCOPUS in SNIP faktor vpliva 
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Informacijski servis SCOPUS gradi in vzdržuje Elsevier B.V., Amsterdam, Nizozemska, 
ki je tudi lastnik vseh avtorskih pravic.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je baza podatkov, ki jo dvakrat letno 
izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's
Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem. 

Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza 
podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.

SNIP meri faktor vpliva nekega vira, in sicer tako, da prilagodi citate na osnovi 
skupnega števila citatov na nekem področju. 

Gre za razmerje med povprečno citiranostjo nekega vira in potencialom citiranosti
tega področja: vplivu enega citata se pripiše višja vrednost na področjih, kjer so 
citati manj verjetni, in obratno. 



Točkovanje
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Če je revija uvrščena v SCI-Expanded ali SSCI, se za faktor vpliva upošteva IF iz zbirke JCR. 

Če je revija uvrščena v družboslovne ali humanistične kategorije zbirke Scopus – Scopus (d) 
oz. Scopus (h), se za faktor vpliva upošteva SNIP. 

Izračun točk se naredi za obe različici, upošteva pa se višja vrednost (podčrtana). 

6. KORAT, Lidija, NOVAK-PINTARIČ, Zorka, KNEZ, Željko. Approach for comprehensive supervision of the
workplace exposure to lead and its compounds. Environmental engineering and management journal, 
ISSN 1582-9596. [Print ed.], 2019, vol. 18, no. 7, str. 1457-1470, 
ilustr. http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/issues/vol18/vol18no7.htm, http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/
vol18/no7/6_466_Korat_17.pdf. [COBISS.SI-ID 22596886], [JCR, SNIP, WoS do 20. 9. 2019: št. citatov (TC): 
0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 18.88, št. avtorjev: 3

7. GAJŠEK, Marjetka, JANČIČ, Urška, VASIĆ, Katja, KNEZ, Željko, LEITGEB, Maja. Enhanced activity of
immobilized transglutaminase for cleaner production technologies. Journal of cleaner production, ISSN 
0959-6526. [Print ed.], 10 Dec. 2019, vol. 240, str. 1-11, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.118218. [COBISS.SI-
ID 22565910], [JCR, SNIP, Scopus do 22. 9. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 30.71, št. avtorjev: 5

http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/issues/vol18/vol18no7.htm
http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol18/no7/6_466_Korat_17.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22596886?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?c=sc=1582-9596+and+PY=2018&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=1582-9596+and+PY=2018&r1=true&lang=sl
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=000479323400006
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85071395132
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118218
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/22565910?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/jcr?c=sc=0959-6526+and+PY=2018&r1=true&lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/snip?c=sc=0959-6526+and+PY=2018&r1=true&lang=sl
http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=2dRBettD&eid=2-s2.0-85071525521


Vrednotenje raziskovalne uspešnosti - formule
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Formule za izračun točk znanstvenih člankov (tip 1.01, 1.02, 1.03), objavljenih v 
revijah, ki jih indeksirajo baze WoS(SCIE, SSCI) ali Scopus(d), Scopus(h), s faktorjem 
vpliva JCR oz. SNIP:

1A1 (1. četrtina):

 če je 𝐼𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛 > 3𝑥 (𝑥 je povprečna vrednost IF področja), se točke izračunajo 
po formuli:

100 + 80 ∗ 𝑙𝑛
𝐼𝐹

𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

(𝑛𝑎𝑗𝑣𝑒č 200 𝑡𝑜č𝑘)

(rezultat je vedno med 100 in 300 točkami)

 Sicer pa se izračunajo po formuli:

100 + 70 ∗ 𝑙𝑛
𝐼𝐹−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐹𝑚ax−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛
(𝑛𝑎𝑗𝑣𝑒č 70 𝑡𝑜č𝑘)

(rezultat je vedno med 100 in 170 točkami)



Vrednotenje raziskovalne uspešnosti - formule
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1A2 (2. četrtina):

80 + 20 ∗
𝐼𝐹−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐹𝑚ax−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

(rezultat je vedno med 80 in 100 točkami)

1A3 (3. četrtina):

60 + 20 ∗
𝐼𝐹−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐹𝑚ax−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

(rezultat je vedno med 60 in 80 točkami)

1A4 (4. četrtina):

40 + 20 ∗
𝐼𝐹−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐹𝑚ax−𝐼𝐹𝑚𝑖𝑛

(rezultat je vedno med 40 in 60 točkami).



Vrednotenje raziskovalne uspešnosti - formule
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Število avtorjev:

 Če je avtorjev <10:  število točk se deli s številom avtorjev prispevka.

 Če je avtorjev >10:  število točk se deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N 
število avtorjev.

Pri desetih avtorjih ima izraz 10*log10N vrednost 10, 

pri stotih avtorjih ima vrednost 20, 

pri tisoč avtorjih vrednost 30.



Nadpovprečna znanstvena uspešnost –
Ocena A" (izjemni dosežki)
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V znanstveno uspešnost sodijo naslednje kategorije:

Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so 
točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih meril ocenjevanja, ki so sestavni del priloge 1:

 patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta (v prilogi 1 v okviru merila 
2.E); - pazi: 
 evropski: European Patent Office, European Patent and Trademark Office, Europäisches

Patentamt, Office Européen des brevets

 ameriški in japonski: upošteva se država izzida

 objava znanstvene monografije pri založbi s seznama agencije (v okviru merila 
2.A) – le tista, ki je bila izdana pri založbi s seznama BIBLIO-C

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-zalozbe.html


A" (izjemni dosežki)
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 članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR večji od osem (v okviru merila 1.A1);

 članek v prvi ali drugi reviji v JCR iz kategorij SCI-Expanded (v okviru merila 
1.A1)

 članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SCI-Expanded) 3-krat večji 
od spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih pet odstotkov) (v 
okviru merila 1.A1) - ne upoštevajo se članki v revijah s faktorjem vpliva, manjšim od 

tri;

 članek v reviji, ki ima faktor vpliva v JCR (iz kategorij SSCI) 1,5-krat večji od 
spodnje meje zgornje četrtine revij (približno zgornjih deset odstotkov) (v 
okviru merila 1.A1);

 članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (d) (v okviru merila 1.A1);

 članek v zgornji četrtini revij v SNIP iz kategorij Scopus (h) (v okviru merila 1.A1).



Nadpovprečna znanstvena uspešnost –
Ocena A' (zelo kakovostni dosežki)
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Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v petletnem ocenjevalnem 
obdobju) so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih sestavin ocenjevanja:

 patent (evropski, ameriški ali japonski), nova sorta (v prilogi 1 v okviru merila 
2.E) – enaki pogoji kot pri A''

 objava znanstvene monografije ali znanstvenega poglavja oziroma sestavka v 
znanstveni monografiji pri založbi s seznama agencije; 
o znanstvena monografija (2.01), izdana pri založbi s seznama agencije (BIBLIO-C) (2.01A) ali 

obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (30 strani in več) v tej monografiji (3.A) 

 znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je znanstvena 
monografija s humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se 
izvaja vrednotenje za humanistiko ali družboslovje (v okviru meril 2.A, 3.A):
o znanstvena monografija, izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s 

humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za družboslovje ali 
humanistiko (2.01A)



Ocena A' (zelo kakovostni dosežki)
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 članek v zgornji četrtini revij v JCR iz kategorij SCI-Expanded (v okviru merila 
1.A1)

 članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij SSCI (v okviru meril 1.A1, 1.A2);

 članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz kategorij Scopus (d) ali Scopus (h)
(v okviru meril 1.A1, 1.A2, 1.A3);

 članek v A&HCI (v okviru merila 1.B).

 urednik znanstveno-kritične izdaje vira (v okviru meril 2.A)



Nadpovprečna znanstvena uspešnost –
Ocena A½ (pomembni dosežki)
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Kvantitativna ocena A ½ (pomembni dosežki v petletnem ocenjevalnem obdobju) 
so točke SICRIS, ki izhajajo iz naslednjih sestavin ocenjevanja:

 patent, nova sorta (v okviru merila 2.E):
o patent, podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave v naslednjih državah: ZDA, Kanadi, 

Japonski, Avstraliji, J. Koreji, Norveški, Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR in Braziliji (upošteva se 
država izdaje v podpolju 102a) ali

o patent, podeljen pri Evropskem patentnem uradu (gl. pogoj pri A'') ali

o patent, podeljen v tistih državah Evropske unije, ki opravljajo popoln preizkus patentne prijave (Avstrija, 
Bolgarija, Češka, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Velika Britanija, Madžarska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Švedska, Slovaška) (upošteva se država izdaje v podpolju 102a)



Ocena A½ (pomembni dosežki)
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 objava znanstvene monografije ali znanstvenega poglavja oziroma sestavka v 
znanstveni monografiji pri založbi s seznama agencije; 
o znanstvena monografija (2.01), izdana pri založbi s seznama agencije (BIBLIO-C) (2.01A) oz. 

naslednja poglavja v tej monografiji:
o obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (30 strani in več) (3.A) 

o samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 stranmi) (3.B)

 znanstvena monografija ali znanstveno poglavje oz. sestavek, če je znanstvena 
monografija s humanističnih ali družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se 
izvaja vrednotenje za humanistiko ali družboslovje (v okviru meril 2.A, 2B, 3.A, 
3B) oz. naslednja poglavja v tej monografiji:

o obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (30 strani in več) (3.A) 

o samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 stranmi) (3.B)



Ocena A½ (pomembni dosežki)
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 članek v zgornji polovici revij v JCR iz kategorij SCI-Expanded ali SSCI (v okviru 
meril 1.A1, 1.A2);

 članek v zgornjih treh četrtinah revij v SNIP iz kategorij Scopus (d) ali Scopus (h) 
(v okviru meril 1.A1, 1.A2, 1.A3);

 članek v A&HCI (v okviru merila 1.B);

 urednik znanstveno-kritične izdaje vira (v okviru meril 2.A).



Število znakov kot kriterij za kategorizacijo

Če se kot kriterij za kategorizacijo uporablja število strani, ena 
stran pomeni najmanj 2000 znakov s presledki in ločili (velja za 
tiskane in elektronske vire). 

Če izračun na podlagi števila znakov izkaže večje število strani od 
podatka v bibliografskem zapisu, se upošteva izračunano število 
strani, ki se pri katalogizaciji vpiše v ustrezno polje. 

Pri večjezičnih objavah istega besedila v monografski ali serijski 
publikaciji se upošteva samo obseg izvirnega besedila.
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Število znakov



Pravila za izračun točk bibliografskih meril znanstvene 
in strokovne uspešnosti
Prevod ali nova izdaja znanstvenega dela se točkuje s 50 % točk 
ustrezne kategorije izvirnika. Kot nova (dopolnjena, predelana) 
izdaja se upošteva izdaja z manj kakor tretjino novega besedila. 
Kot izvirna izdaja se upošteva izdaja z bistvenimi spremembami 
oz. najmanj tretjino novega besedila. 

Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se 
točkoval izvirnik. 

Ponatisi se ne upoštevajo. 

Avtor monografije, ki je hkrati njen urednik, lahko prejme 
uredniške točke le, če ima monografija več kot tri avtorje. 

Točke, ki pripadajo urednikom revij, znanstvenih slovarjev, 
enciklopedij in leksikonov, se ne delijo s številom urednikov. 

Točke, ki pripadajo mentorjem in somentorjem, se ne delijo. 
25

Pravila vnosov del v bibliografijo 2019



Kvantitativna ocena A1 - objave
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SICRIS bibliografija

Upoštevano število točk v sistemu SICRIS se določi na podlagi meril za kvantitativno 
vrednotenje znanstvene in strokovne uspešnosti iz priloge 1 in se za vse vede 
izračuna tako, da se prejetemu številu točk znanstvene uspešnosti prištejejo točke 
strokovne uspešnosti, a le v tolikšni višini, da njihov delež ne preseže 15 odstotkov 
skupnega upoštevanega števila točk.

𝑈𝑝𝑜š𝑡𝑒𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒: 𝑍 +min
15

85
𝑍,𝑆



Kvantitativna ocena raziskovalca A1 - objave
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SICRIS bibliografija

Ocena A1 je sestavljena iz štirih delov:

•SICRIS (COBISS) točke: mejna vrednost 1500 točk (največ: ocena 4)

•Nadpovprečna znanstvena uspešnost A": mejna vrednost A"/1500 (največ: ocena 1)

•Nadpovprečna znanstvena uspešnost A': mejna vrednost A'/1500 (največ: ocena 1)

•Nadpovprečna znanstvena uspešnost A1/2 : mejna vrednost A1/2/1500 (največ: ocena 1)

𝐴1 =
𝑈𝑝𝑜š𝑡𝑒𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑡𝑜č𝑘𝑒 ∗ 4

1500
+

A"

1500
+

A′

1500
+

A1/2

1500

Skupna mejna vrednost za A1 je 7 točk.



Kvantitativna ocena A3 – sredstva izven ARRS (za 
obdobje 2013-2017
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SICRIS bibliografija

Ocena A3 meri uspešnost raziskovalca pri pridobivanju sredstev za projekte izven 
ARRS. Podatke za oceno zbira in pripravlja ARRS. 

 A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom

 A31 - sredstva mednarodnih projektov

 A33 - sredstva drugih ministrstev

 A34 - druga sredstva

 A35 - druga gospodarska sredstva

ARRS podatke za izračun ocene A3 pridobi:

- za raziskovalce, ki so v zadnjem zaključenem koledarskem letu člani raziskovalnih 
programov: neposredno od RO z vsakoletnim pozivom (Vpetost članov programskih 
skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3);

- za raziskovalce, ki niso člani raziskovalnih programov: prijavitelj agenciji posreduje 
podatke ob razpisu oziroma pozivu v skladu z določbami posameznega razpisa 
oziroma poziva.

https://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/obvestila/17/vpetost-izven-financ-A3-17.asp


Rangiranje znanstvenih revij
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SICRIS bibliografija

Mednarodne bibliografske baze podatkov (BIBLIO-A) – seznami!!!

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html


Seznami BIBLIO-A, BIBLIO-B
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SICRIS bibliografija

Pri mednarodnih bibliografskih bazah podatkov (MBP) (BIBLIO-A) in revijah, ki niso 
vključene v MBP, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-
B) velja:

 Za dela, ki so izšla do vključno leta 2013, se upoštevajo kumulativni seznami (vključitev 
revije v posamezno zbirko vpliva na vrednotenje vseh člankov v tej reviji ne glede na leto 
izida članka.

 Od leta 2014 naprej se upoštevajo letni seznami. 

Seznami BIBLIO-C
Pri mednarodnih založbah velja:

Za monografije, ki so izšle do vključno leta 2014, se upošteva seznam založb iz leta 2014.

Od leta 2015 naprej se upošteva letni seznam založb.

Seznami BIBLIO-D
Zaključene znanstvene zbirke podatkov (tip 2.20), ki se upoštevajo pri kategorizaciji 
znanstvenih publikacij:
Zaenkrat je na seznamu le ena zaključena znanstvena zbirka podatkov (Arhiv družboslovnih podatkov)

Če je v tip 2.20 uvrščena druga zaključena znanstvena zbirka podatkov, se le-ta uvrsti v strokovno 
kategorijo.



Kje lahko najdemo podatke o uvrščenosti revij v baze?
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SICRIS bibliografija

1. Revijo poiščemo v COBISSu: npr. Common Market Law Review

2. Klik na gumb „Baze podatkov“:

3. Dobimo podatek o tem, v katerih bazah je revija indeksirana

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/27411712


CITATI
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SICRIS bibliografija

Osnovni pogoji, da se v izpisih pojavijo citati, so:

 citiran članek mora biti v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI (torej v 
osebni bibliografiji raziskovalca)

 v bazah WoS ali Scopus morata biti oba članka »polno obdelana«: članek, ki 
citira, in članek, ki je citiran.

 za članek, ki je citiran, mora biti vzpostavljena povezava med njegovim 
bibliografskim zapisom v COBIB.SI in zapisom v bazah WoS ali Scopus.
o programsko (na podlagi dol. parametrov: številke DOI, naslov članka, avtorji, leto izida, revija

…

»Polno obdelan« članek v bazah WoS ali Scopus pomeni, da je vključen v eno od 
baz WoS ali Scopus z vsemi svojimi karakterističnimi podatki (naslov, avtor(ji), 
revija, leto, itd.) in ga je pod temi podatki tudi moč najti v bazah WoS ali Scopus. 



Št. CITATOV
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 Število čistih citatov je število citatov brez avtocitatov. Za čisti citat se upošteva 
citat, v katerem noben izmed avtorjev ne citira samega sebe. 
V nasprotnem primeru se citat šteje za avtocitat pri vseh avtorjih citiranega članka. 

 Avtocitat nastane, če obstaja vsaj en avtor, ki je isti pri citiranem članku in 
članku, ki tega prvega citira. 
Z drugimi besedami: Če se v članku, ki je citiran, in v članku, ki citira, pojavi vsaj ena ista oseba, 
se članek, ki citira prvi članek, šteje za avtocitat pri vseh avtorjih tega članka.

Čisti citati se ugotavljajo v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in ne v bazah podatkov WoS ali 
Scopus. 



Št. CITATOV
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Primer:

Avtorji A, B in C so objavili članek X. Članek X je bil kasneje citiran v štirih drugih 
člankih, kjer so zastopani naslednji avtorji:

prvi članek – avtorji A, B in C

drugi članek –avtorja A in B

tretji članek –avtorji C, D in E

četrti članek –avtorja D in E

Citati v prvih treh člankih se za avtorje članka X štejejo kot avtocitati, le citat v 
četrtem članku je čisti citat, ker članka niso napisali avtorji A, B ali C. 

Članek X bo imel v kateri koli bibliografiji (osebni bibliografiji, bibliografiji skupine 
ali bibliografiji organizacije), 4 citate, to je 3 avtocitate in 1 čisti citat.



Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
(POL)avtomatski izračun točk, ki ga omogoča 

SICRIS, za habilitacijo na UM

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unim&opt=3&subopt=1


Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
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(POL)avtomatski izračun točk za habilitacijo na UM

V sistemu SICRIS je omogočen izpis vrednotenja bibliografije kandidata skladno z 
interpretacijami habilitacijskih meril:

 Univerze na Primorskem
 Univerze v Mariboru
 Univerze v Ljubljani
 Nove univerze
 Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana

https://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unip&opt=3&subopt=1


Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv

37

(POL)avtomatski izračun točk za habilitacijo na UM

Podlaga: 
Merila za izvolitev v naziv (Obvestila UM štev. XXX-5-2012) + priloga 1

https://www.um.si/projekti/habilitacije/Documents/Merila%20za%20izvolitev%20v%20naziv%20(univerzitetna).pdf
https://www.um.si/projekti/habilitacije/Documents/Priloga%201%20Meril%20za%20volitve%20v%20nazive%20visoko%C5%A1olskih%20u%C4%8Diteljev%20in%20visoko%C5%A1olskih%20sodelavcev%20UM_UPB2.pdf


Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv
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(POL)avtomatski izračun točk za habilitacijo na UM

(POL)avtomatski izračun točk, ki ga omogoča SICRIS omogoča popravke (t.i. 
ročni vnos) pri veliko bibliografskih enotah s področja znanstvene, strokovne ali 
pedagoške dejavnosti:
Ročni vnos je mogoč:

o Pri bibliografskih enotah – v tabeli označeno z oranžno barvo
o V tabeli – v tabeli označeno z rdečo barvo

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=unim&opt=3&subopt=1


Ročni popravki (oz. ročni vnos)
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(POL)avtomatski izračun točk za habilitacijo na UM

Našteti so le nekateri ročni vnosi.
Npr.

Kategorija Vrednost:

Po defaultu: 3.8 Recenzirani izvirni znanstveni članek (v drugih revijah) do 1 točka

Ročni vnos: Z/3.7.1 Izvirni znanstveni članek (v pomembni bazi s seznama 
UM

do 3 točke

Kategorija Vrednost:

Po defaultu: 4.1.8 Pregledni znanstveni članek v drugih revijah do 1 točka

Ročni vnos: Z/4.1.7.1 Pregledni znanstveni članek (v pomembni bazi s 
seznama UM) 

do 3 točke

Kategorija Vrednost:

Po defaultu: 12. Končno poročilo o rezultatih raziskav ali študentskih 
umetniških projektov

do 1 točka

Ročni vnos: Z/7.1 Poročilo o raziskavi (mednarodni programi) do 4 točke

Z/7.2 Poročilo o raziskavi (bilateralni meddržavni programi do 1 točke

Z/7.3 Poročilo o raziskavi (nacionalni programi) do 2 točki 

Z/7.4 Poročilo o raziskavi (podjetniški programi, programi 
lokalnih skupnosti) 

do 0,5 točke



Ročni popravki (oz. ročni vnos)

(POL)avtomatski izračun točk za habilitacijo na UM

Kategorija Vrednost:

Po defaultu: 3. Drugo učno gradivo do 1 točka

Ročni vnos: P/1.3 Skripta do 6 točk

P/1.4 Zapiski predavanj in E-učna gradiva do 4 točke

P/1.5 Zbrano gradivo, zbirka vaj do 2 točki 
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Kategorija Vrednost:

Po defaultu: 3. 5.1.1 Predavanje na univerzi v tujini - do 10 ur do 2,5 točka

Ročni vnos: P/5.1.2 Predavanje na univerzi v tujini – od 10 do 20 ur do 5 točk

P/5.1.3 Predavanje na univerzi v tujini – od 20 do 30 ur do 7,5 točke

P/5.1.4 Predavanje na univerzi v tujini – 30 in več ur do 10 točki 



Vprašanja?

natalija.oresek@um.si

Pravna fakulteta UM

bernarda.korez@um.si

Univerzitetna knjižnica Maribor
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Za konec…
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