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predstavitev

• Zaznava anomalij v vrednotenju znanstvenih 
dosežkov v družboslovju in humanistiki

• Bibliometrični kazalci in znanstvena odličnost 
– odstopanja, vloga bibliografa, kvantitativno 
in kvalitativno vrednotenje

• Vloga kvantitativnega vrednotenja in 
vrednotenje znanosti



Bibliometrija: zaznava in predlogi za odpravo 
anomalij 

razprava FF, januar 2015
• Monografije:

 vrednotenje monografij (80 za družboslovje, 160 za 
humanistiko); predlog: po zgledu znanstvenih člankov 
se uvede enotno vrednotenje 

 Vrednotenje humanističnih monografij

[Avtor, Naslov, Založba] 2014. 66 str. [ISBN, COBISS.SI-ID] kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICH. točke: 160, 

št. avtorjev: 1 

Avtor, Naslov, Založba] 2013. 58 str. [ISBN, COBISS.SI-ID] kategorija: 2A (Z1, A'', A'); tipologijo je verificiral OSICH. 

točke: 160, št. avtorjev: 1 

 Tuje vs. domače založbe (recenzentski postopki, dogovorjene 
objave, “personalizirane domače založbe”)



• Revije:

• Visok IF z dvomljivo znanstveno vrednostjo 
(specializirane revije)- dodatno kvalitativno 
vrednotenje?

• Domače revije v bazah kot skrajšana pot do 
napredovanja (dogovorjene objave, dvomljivi 
recenzentski postopki itn.)- karierna faza 
raziskovalca?



citiranost

• Citiranost monografij v monografijah

• Dogovorjeno citiranje

• Razlogi za citiranost



Specialne vede 

• Azijske študije: vrhunske znanstvene revije s 
področij niso uvrščene v WoS (niti v SCOPUS 
AHCII, ERIH+ itd.)

• Citiranost v vzhodnoazijskih bazah



Vrednotenje uredništva

• Članstvo v mednarodnih uredništvih revij

• Uredništvo družboslovne (strokovno) ali 
humanistične (znanstveno) publikacije 



Smernice 

• nujno zagotoviti, da bo visoko število točk dejanski odraz 
vrhunskosti raziskovalnih rezultatov (ter raziskovalce in 
raziskovalke spodbujalo k selektivni odličnosti na svojem 
področju, ne pa vsesplošnem kopičenju točk)

• Dopolnitev kvantitativnih kriterijev s kvalitativnimi varovali
• bibliograf kot varuh znanstvenih dosežkov in njihovega 

ustreznega ovrednotenja, za kar so potrebne izboljšave v 
komunikaciji med bibliotekarsko in znanstvenimi vedami, ki 
so predmet bibliografskega zapisa

• Vrednotenje znanstvenega dela in habilitacijska merila: 
usklajevanje na nacionalni ravni



Poslanstvo vrednotenja

• instrument javnega prepoznavanja kriterijev 
znanstvene odličnosti 

• prispevek k javnemu razumevanju 
znanstvenega dela in družbenega pomena 
znanosti

• orodje disciplinarnega samo-evalviranja
raziskovalk in raziskovalcev glede na stopnjo 
znanstvene zrelosti v raziskovanju 


