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IZUM vzdržuje informacijski sistem za podporo raziskovalni dejavnosti – SICRIS. Velika 

večina osnovnih podatkov v sistemu se samodejno usklajuje s podatki v uradnih evidencah 

ARRS, ki te podatke zbira in vodi v skladu z zakonodajo (gre za podatke o raziskovalcih, 

raziskovalnih organizacijah, raziskovalnih skupinah, nacionalnih projektih in programih, 

mentorstvih, veliki raziskovalni opremi in podobno). SICRIS vsebuje tudi podatke o 

raziskovalcih, ki niso vpisani v uradne evidence ARRS. Zbirajo se tudi podatki, ki jih ARRS 

ne zahteva več v svojih normalnih postopkih (ključne besede, jeziki, reprezentativne 

bibliografske enote …). Preko informacijskega portala so na voljo številni izpeljani podatki, 

na primer različne statistike, bibliografije, citiranost, analize, seznami ter kvantitativna 

vrednotenja po različnih kriterijih. Ponujen je tudi dostop do podatkov preko spletne storitve; 

do teh podatkov dostopajo tudi velike raziskovalne organizacije (univerze, inštituti) za 

najrazličnejše namene. Nekajkrat letno pripravimo podatke za razpise (praviloma na zahtevo 

in za namene ARRS). Podatki so objavljeni (in arhivirani) v SICRIS-u. V pripravi je tudi 

možnost, da bi raziskovalci lahko sami spreminjali svoje osnovne podatke (z avtorizacijo). 

 

SICRIS je zelo pomembna stična točka med raziskovalcem, knjižničarjem in ARRS, saj se 

raziskovalci in knjižničarji v nejasnih situacijah največkrat obrnejo na nas. Pri tem jim 

največkrat pomagamo pri vprašanjih, vezanih na metodologije vrednotenja raziskovalne 

uspešnosti, pri tolmačenjih uradnih dokumentov in pri razlagah posameznih izračunov. Za 

knjižničarje organiziramo tudi tečaj, ki temelji na tolmačenju vrednotenja bibliografskih 

kazalcev ter na poudarkih tistih podatkov v bibliografskih zapisih, ki vplivajo na točkovanje. 

Po potrebi se lotimo analize bibliografskih in normativnih zapisov. Razvijamo in vzdržujemo 

programske rešitve za avtomatsko povezovanje bibliografskih zapisov s servisoma WoS in 

Scopus. Ročno povezujemo bibliografske zapise z WoS in Scopus, kadar se zapisi ne 

povežejo avtomatično. Skrbimo za implementacijo letnih podatkov baz JCR in SNIP, ki jih 

tudi med letom dopolnjujemo. V sodelovanju z OSIC-i skrbimo za ažurnost seznama 

mednarodnih baz podatkov in posebnih seznamov revij, ki sodijo v nadpovprečno znanstveno 

uspešnost. 

 

Vsebinske probleme in vprašanja pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti obravnavamo 

skupaj z OSIC-i in ARRS ter realiziramo odločitve ARRS in znanstvenih svetov. Sodelujemo 

pri spremembah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 

raziskovalne dejavnosti (dajemo predloge, analiziramo izvedljivost zahtev, razvijamo 

informacijske rešitve…). 
 

https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp

