
 
 
 
Ljubljana, 3.9.2020 
 
Poročilo visokošolskega zavoda o znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma 
umetniškem delu v zadnjih petih letih:  
 

Naši znanstveni, strokovni, raziskovalni oz. umetniški dosežki so delno opisani že v 3. standardu. 

Dodatno k že navedenemu:  

V zadnjem petletnem obdobju smo okrepili raziskovalno, znanstveno, strokovno in umetniško delo. V 

te namene smo se intenzivno povezovali z drugimi domačimi in tujimi organizacijami ter podjetji s 

področja. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju in izvajanju tako znanstveno-raziskovalnih kot 

aplikativnih, strokovnih in kuratorskih projektov. Naša aktivnost se odraža tudi v dokaj visokem številu 

objav članov naše raziskovalne skupine v zadnjem petletnem obdobju (vir: SICRIS), kot je razvidno iz 

tabele S8.1.  

Tabela S8.1. Število znanstveno-strokovnih del v zadnjem petletnem obdobju 

Znanstveno-strokovno delo 2015-20 (n) 

Izvirni znanstveni članek 41 

Pregledni znanstveni, strokovni članek 6 

Objavljeni znanstveni/strokovni prispevek na konferenci, vabljeno 
predavanje 12 

Objavljeni povzetek znanstvenega/strokovnega prispevka na 
konferenci 26 

Samostojni znanstveni/strokovni sestavek ali poglavje v monografski 
publikaciji, monografije 10 

Visokošolski učbenik z recenzijo 3 

Patent 3 

Recenzije (članki, monografije) 75 

Uredništva znanstvenih revij 5 

Strokovne in znanstvene objave s področja vizualnih umetnosti 31 

 

Tudi bibliografski kazalci uspešnosti kažejo dobre rezultate, kot je razvidno iz tabele S8.2. Iz Grafa S8.1. 

je razvidna postopna rast števila doseženih točk po kategorizaciji ARRS objav v zadnjem petletnem 

obdobju. V l. 2020 (zajeto obdobje do oktobra) je bilo doseženo število točk kar 181% v primerjavi z 

številom točk doseženih v l.2015, kar kaže tudi na relativno dober dvig kvalitete znanstvenega in 

strokovnega dela. Prav tako je dvig kvalitete viden iz rasti del v kategorijah A'' – izjemni dosežki in A' – 

zelo kvalitetni dosežki in A1/2 pomembni dosežki.   

Tabela S8.2. Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS  

Upoš. točke A'' A' A1/2 CI10 CImax h10 A1 A3 

1720,72 84,30 768,46 1140,17 1260 154 21 5,77 14,6 

* Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 06.09.2020; A3 za obdobje 2013-2017.  
Vir: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Z20200911151617-2885.html (11.9.2020) 

 

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Z20200911151617-2885.html


 

Graf S8.1. Točke po kategorizaciji po metodologiji ARRS po letih za zadnje petletno obdobje 

 

Kvaliteto oz. aktualnost in odmevnost našega znanstveno-strokovnega dela odraža tudi dobra 
citiranost del raziskovalcev naše raziskovalne skupine (VIST Zdravo življenje), saj so naša dela v zadnjem 
obdobju prejela 1287 čistih citatov glede na podatke v citatnem indeksu WOS in 1466 glede na podatke 
citatnega indeksa SCOPUS (Tabela S8.3.) Kot je razvidno iz grafa S8.2. je citiranost po letih konstantno 
naraščala. 

 

Tabela S8.3. Citiranost bibliografskih zapisov v COBIB.SI, ki so povezani z zapisi citatnih baz 

Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov 

WoS 91 1538 1287 14,14 

Scopus 104 1697 1466 14,1 

 

Prav tako pa se odmevnost in aktualnost naših del v znanosti odraža v visokem h-indeksu (indeks, ki 
meri tako produktivnost kot vpliv glede na citiranost), ki se nam prav tako konstantno povečuje. Tako 
je h-indeks v letu 2020 (do oktobra) dosegel vrednost 21, kar predstavlja 140% h-indeksa doseženega 
v l. 2015 (Graf S8.3.) Odmevnost naših del v družbenem okolju odraža tudi veliko število medijskih 
objav (glejte 3.standard), v katerih poročamo o našem delu, rezultatih naših raziskav in projektov itd. 

 

Graf S8.2. Citiranost bibliografskih zapisov  – CI10 število čistih citatov znanstvenih del po letih 
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Graf S8.2. h-indeks po letih  

 
 

 
Pripravili: 
Izr. prof. dr. Katja Žmitek, prodekanica 
Prof. dr. Janko Žmitek, dekan 
V sodelovanju s senatom Visoke šole za storitve 
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