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Sl
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V nalogi smo skušali celovito analizirati razvoj in evalvacijske postopke v
raziskovalni dejavnosti od vzpostavitve samostojnosti Slovenije do danes. V
prvem delu naloge smo se posvetili vprašanjem kadrovskih raziskovalnih
zmogljivosti in financiranju raziskovalne dejavnosti na Slovenskem, v drugem
delu pa smo se v študijah lotili znanstvene produkcije programskih raziskovalnih
skupin na izbranih področjih naravoslovja, medicine in biotehnike. Poskušali
smo osvetliti obe strani, »input« v raziskovalno dejavnost in znanstveno
produkcijo, merjeno z objavami v periodičnih znanstvenih revijah, ob tem pa
izvesti tudi primerjave v mednarodnem kontekstu, predvsem v okviru EU. Iz
prikazov financiranja raziskovalne dejavnosti iz javnih virov in kadrovskih
potencialov v Sloveniji so vidne relativno velike razlike med vedami in
raziskovalnimi področji. Obseg kadrovskih potencialov in sredstva za
znanstvenoraziskovalno delo ter njihova razdelitev so v veliki meri rezultat
razvoja znanosti in znanstvene politike v Sloveniji v preteklih šestdesetih letih.
Razlike so pričakovano vidne tudi pri znanstveni produkciji in odmevnosti
znanstvenih rezultatov. V delu raziskave, kjer podrobno proučujemo rezultate
programskih raziskovalnih skupin na izbranih raziskovalnih področjih, smo
ugotavljali obseg znanstvene produkcije in s kazalniki za merjenje odličnosti
(odmevnosti) njeno kakovost. Postavili smo hipotezo, da so objave slovenskih
raziskovalcev v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI, ki so objavljene v
visoko rangiranih revijah, boljše citirane kot publikacije, objavljene v drugih
revijah. Pričakovali smo tudi, da soavtorstvo slovenskih raziskovalcev s kolegi iz
tujine močno vpliva na odmevnost znanstvenih objav. Dobljeni rezultati niso v
celoti potrdili izhodiščnih hipotez. Izkazalo se je, da na rezultat pomembno
vpliva zlasti razvitost posameznega raziskovalnega področja v državi. Primerjali
smo tudi rezultate oziroma ocene, ki jih dajeta kvantitativno merjenje
raziskovalnih rezultatov in njihovo ekspertno ocenjevanje, ter potrdili hipotezo,
da je ob uporabi na mednarodnih recenzijah zasnovanega kvalitativnega
ocenjevanja, ko je nasprotje interesov manjše, usklajenost med obema načinoma
merjenja oziroma ocenjevanja večja.
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Sl
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In our study we tried to make a comprehensive analysis of the development and
evaluation procedures in scientific research activity, since the establishment of
the independent state of Slovenia till today. In the first part of the study we
focused on the issues related to human resources and funding capacities for
research activities in Slovenia; in the second part, we focused on scientific
production of program research groups in the selected fields including natural
science, medicine and biotechnology. We tried to highlight both the input in
research activity and the scientific production, measured in terms of publications
in periodic scientific journals; along with this, we also tried to make comparisons
in the international context, especially within the framework of the EU.
Presentations of funding research activities from public resources and of research
potentials in Slovenia show relatively significant differences between scientific
disciplines and the research fields. The extent of research potentials and funds for
scientific research work as well as their distribution are largely the result of
development of science and the science policy in Slovenia in the past sixty years.
As expected, there are also visible differences in scientific production and the
impact of research results. In that part of the research where we studied in detail
the results of program research groups in the selected research fields, we tried to
determine the scope of scientific production, and – using excellence (impact)
indicators – its quality. We set the hypothesis that the papers of Slovenian
researchers in SCI-indexed journals, published in high ranking journals, are
better cited than papers published in other journals. We also expected that
international co-authorship of Slovenian researchers strongly influenced the
impact of scientific papers. The results obtained have not wholly confirmed the
initial hypotheses. The result has been shown to be significantly influenced,
especially by the development of individual research fields in the country. We
also compared the results/outcomes obtained through quantitative measurement
and peer review of research results, and confirmed the hypothesis that by using
qualitative evaluation based on international reviews with less conflict of
interests, there is higher correlation between the two methods of
measurement/evaluation.
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UVOD

Postmoderna znanost mora znova združiti teorijo in prakso ter vzpostaviti koherentno podobo
sveta, je zapisal pred dvema desetletjema znani slovenski filozof (Hribar, 1991). Znanost kot
sistem je raziskovalna dejavnost, tako namreč dejansko funkcionira. Ugotovitev, da bi sodobne
družbe težko obstajale in delovale brez znanosti, je pravzaprav že kar fraza. Praktično vsi zapisi
v zvezi z znanostjo se začnejo s stavkom, da je to gonilna sila v razvoju moderne družbe.
Družbeno opravičljiva razloga za podporo znanosti sta vsaj dva. Z znanstvenimi odkritji se polni
svetovna zakladnica znanja, drugi pomemben razlog pa sta poučevanje študentov in vzdrževanje
strokovnjakov na raznih področjih, da so, »oboroženi« z znanjem, sposobni vključiti najnovejše
znanstvene dosežke v prid celovitega družbenega razvoja. Raziskovalna dejavnost je
organizirana in se razvija v skladu z raziskovalno politiko. Pri tem ima država v rokah različne
mehanizme, s katerimi želi razvijati znanstveno dejavnost in jo tudi oblikovati tako, da bo
prispevek znanosti k celovitemu razvoju skupnosti čim večji in tudi vidnejši.
Kako je z razvojem znanosti v tako imenovanih postsocialističnih državah, ki so zaradi svojih
hitrih sprememb pri organizaciji družbenih dejavnosti (vključno z raziskovalno) zanimive tudi
kot neka oblika socialnega eksperimenta. Včasih se zdi, da se raziskovalna politika, ki usmerja
raziskovalno dejavnost, odmika od nekaterih starih usmeritev, drugič, da je še vse po starem.
Formalno se sicer daje znanosti in tehnologiji velik pomen, dejansko pa se na družbenoekonomsko koristnost premalo misli. Obstajajo ocene, da v državah v prehodu prevladuje
neoliberalistična koncepcija. Etzkowitz (1996) pravi, da je pojav ideologij laissez faire v
postsocialističnih deželah preprečil oblikovanje nove vrste družbene pogodbe med znanostjo ter
vlado in industrijo. Po njegovem je ena od ironij zgodovine, da se postsocialistične dežele
odmikajo od korporativističnih k individualističnim modelom urejanja odnosov med znanostjo,
politiko in gospodarstvom, medtem ko številne razvite dežele utirajo ravno obratno pot. Težko bi
pritrdili poenostavljenim trditvam, da so vprašanja znanstvenega in tehnološkega razvoja v
okviru vodenja javnih politik marginalnega družbenega pomena in da je preživetje znanosti
vedno bolj odvisno od redistributivnih vzorcev fiskalne politike. Še posebej, ker so tovrstne
analize nastale v popolnoma drugačnih razmerah, pred nastopom globalne krize, ki deluje prek
državnih meja.
Sodobno znanost namreč močno zaznamujejo mednarodne povezave raziskovalcev. Zanimivo je,
da so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja to izrazito potrdili ravno raziskovalci iz
postsocialističnih držav. V študiji o nacionalnih značilnostih soavtorstva znanstvenih objav avtor
(Glänzel, 2001) ugotavlja močan porast deleža mednarodnih soavtorstev in tu našteva
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Madžarsko, Češko, Poljsko, Bolgarijo, Hrvaško, Romunijo, Slovenijo, Slovaško. Največje deleže
objav z mednarodnim soavtorstvom beležijo manjše in srednje velike razvite države in, kot že
rečeno, še posebej postsocialistične države. Ob tem se seveda tudi sproži vprašanje omejenega
vpliva nacionalnih raziskovalnih politik na razvoj raziskovalne dejavnosti v državi. Dejavnik, ki
je v prid mednarodnemu sodelovanju, je na primer velika in specialna oprema (na primer
CERN), močan dejavnik v prid sodelovanju se zdi sodelovanje med članicami in pridruženimi
članicami Evropske unije (EU), ki ga promovira Evropska komisija, ne nazadnje je tu vrsta
dvostranskih sporazumov med institucijami, znanstvenimi skupnostmi in vladami, ki neposredno
spodbujajo mednarodno sodelovanje raziskovalcev.
V Sloveniji po povezavah med akterji – znanost, gospodarstvo, politika – ne izstopamo iz
evropskega povprečja. Raziskovalno sodelovanje med univerzami, inštituti in podjetji je bistveno
za gospodarsko konkurenčnost, saj takšno sodelovanje sploh omogoča industrijsko raziskovanje
ter povečuje prenos rezultatov akademskega raziskovanja in njihovo industrijsko uporabnost.
Ključni pogoj za uspešno sodelovanje med univerzo in industrijo je obojestransko spoštovanje
njunih vrednot in kultur delovanja. Industrija je zainteresirana predvsem za razreševanje
aktualnih vprašanj, medtem ko imajo univerzitetni raziskovalci druge razloge za sodelovanje.
Vsaka razprava o težavah raziskovalnega sodelovanja se pogosto osredotoča na razlike v
namenih univerze in industrije, njunih različnih pristopih k produkciji znanja in njunima
različnima sistemoma nagrajevanja. Ključno vprašanje pa je, kako doseči ravnotežje v odnosih
med univerzami in podjetji. Od tesnega sodelovanja lahko pridobita obe strani, če med njima
obstaja primerna delitev dela, ki univerzitetnim raziskovalcem omogoča dolgoročnejše delo in
manjšo osredotočenost na podjetniške vsakodnevne proizvodne razvojne težave (Sorčan et al.,
2008).
V preteklih dvajsetih letih je bilo sprejetih kar nekaj strateških dokumentov, ki določajo
znanstveno-tehnološko politiko v Sloveniji ter predstavljajo okvir načelnega soglasja o temeljnih
konceptualnih vprašanjih znanstveno-tehnološke strategije tudi na področju iskanja in izvajanja
ustreznih mehanizmov in instrumentov za prenos znanja z akademskih znanstvenih institucij v
industrijo. Nekateri podatki (iz gospodarstva pridobljena finančna sredstva programskih
raziskovalnih skupin) niso slabi (Poročilo, 2010), je pa delež raziskovalcev z doktoratom
znanosti v gospodarstvu skromen (9,2 odstotka).
Ogromno truda je bilo predvsem v zadnjih letih vloženega v zagotavljanje transparentnega
pregleda nad porabo javnih sredstev za raziskovalno delo (Kastelic-Selan in Demšar, 2012) in
uveljavljanju mednarodno primerljivih postopkov, kriterijev in meril za evalvacijo oziroma
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ocenjevanje raziskovalnih rezultatov in predlogov raziskovalnih projektov in programov.
Slovenija ima od leta 2010 predstavnika v ESF Member Organisation Forum »Peer Review«. V
letu 2011 je bil objavljen dokument (European Peer Review Guide, 2011), ki naj bi prispeval k
zagotavljanju kakovosti in učinkovitosti ekspertnega ovenjevanja in razvitju oziroma
standardiziranju postopkov evalvacije različnih oblik financiranja (funding instruments)
raziskovalne dejavnosti. Služil naj bi kot okvir za izvajanje evalvacijskih postopkov na področju
raziskovalne dejavnosti na evropski ravni ter koristil evropskim organizacijam (financerkam in
izvajalkam raziskav) pri izvajanju dejavnosti, povezanih z evalvacijo in financiranjem
raziskovalne dejavnosti. Vključuje kar nekaj predlogov Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS) glede ocenjevanja predlogov raziskovalnih projektov (str. 53, točka
5.3 Processing of applications, drugi odstavek; str. 54, točka 5.3.1 Eligibility criteria, drugi
odstavek; str. 56, točka 5.4 Final selection and funding decisions, prvi odstavek). Eksperti, ki so
pod okriljem ESF v oktobru 2011 opravili zunanjo evalvacijo ARRS, so v poročilu zapisali, da
se je ARRS od svojega nastanka v letu 2004 do danes uspela oblikovati kot moderna in
učinkovita ustanova oziroma organizacija za financiranje raziskovalne dejavnosti, primerljiva z
uveljavljenimi tovrstnimi evropskimi organizacijami (Evaluation Report, 2012).
Glede preglednosti delovanja na področju raziskovalne dejavnosti je bil zagotovo dosežen
precejšen napredek, kar poskušamo dokumentirati z dovolj podrobnim opisom razvoja oziroma
vzpostavljanja in dograjevanja evalvacijskih postopkov v obdobju zadnjih dvajsetih let.
V tem času, torej v celotnem tranzicijskem obdobju, ki se zdi, da še vedno traja, delujem na
področju raziskovalne dejavnosti na različnih delovnih mestih v vlogi opravljanja
organizacijskih in analitičnih del v organih oziroma službah države. Veliko sem se ukvarjal s
spremljanjem in analiziranjem raziskovalnih skupin oziroma programskih raziskovalnih skupin
na Slovenskem. Pri tem sem se z njimi v nekem obdobju ukvarjal bolj z vidika kadrovske
sestave, organizacijske vpetosti in financiranja, pozneje z njihovim delovanjem pri usposabljanju
mladih raziskovalcev ter v zadnjem relativno dolgem obdobju z večjim poudarkom na merjenju
oziroma ugotavljanju znanstvene odličnosti posameznih raziskovalnih skupin, ki se izkazuje z
znanstvenimi publikacijami oziroma objavami v periodičnih revijah in z odmevnostjo teh objav.
Verjamem, da so dolgoletne delovne izkušnje pri organizacijskih, strokovnih analitičnih delih na
področju raziskovalne dejavnosti in teoretično znanje, pridobljeno z magistrskim in doktorskim
študijem, ter ne nazadnje delo pri konkretnih raziskovalnih projektih z bibliometrijsko tematiko v
zadnjih letih ustrezna podlaga za izvedbo dokaj kompleksne raziskave, ki jo podajam v
pričujočem besedilu.
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V Sloveniji je v veljavi in v dograjevanju sistem kazalnikov in meril za ocenjevanje znanstvene
(in strokovne) uspešnosti izvajalcev raziskovanja, ki so (so)financirani z javnimi sredstvi. Cilj je
doseči čim boljše rezultate tega financiranja. V raziskavi smo se v večjem delu posvetili
znanstveni produkciji raziskovalnih skupin, pomemben del raziskave pa se ukvarja tudi z
vprašanji raziskovalnega potenciala oziroma kadrovskih raziskovalnih zmogljivosti na
posameznih raziskovalnih področjih in s financiranjem raziskovalne dejavnosti na Slovenskem.
V raziskavi smo torej poskušali osvetliti obe strani, »input« v raziskovalno dejavnost in
znanstveno produkcijo, merjeno z objavami v periodičnih znanstvenih revijah. Kjer je bilo le
mogoče, smo izvedli tudi primerjave v mednarodnem kontekstu, predvsem v okviru EU.
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja.
Razvoj znanstvenih disciplin in posameznih raziskovalnih področij v preteklih šestdesetih letih v
Sloveniji je v dobršni meri rezultat političnih odločitev – pogojno bi temu lahko rekli znanstvena
politika – v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja. Ustanovitev inštitutov (Institut »Jožef
Stefan«, Kemijski inštitut) in poznejša hitra rast oziroma razvoj le-teh v veliki meri določata
razmerja med znanstvenimi vedami in raziskovalnimi področji v Sloveniji tako na strani
raziskovalnih zmogljivosti (kadrovskih, infrastrukturnih, finančnih) kot tudi pri rezultatih. S
približevanjem in vključitvijo v EU je Slovenija spreminjala oziroma prilagajala svojo
raziskovalno politiko evropskim usmeritvam (npr. prevzem oziroma sledenje prioritetam EU).
Zanimalo nas je, kako je Slovenija umeščena na znanstvenem zemljevidu Evrope oziroma
sedemindvajseterice držav EU. Z uporabo kvantitativnih kazalnikov (bibliometrijskih in drugih)
smo ugotavljali, kje smo v Evropi na posameznih raziskovalnih področjih.
Na globalni ravni torej, če izhajamo iz celotne svetovne produkcije znanstvenih objav, velja
pritrditi večinskemu mnenju, da je faktor vpliva revije (IF) nekakšen nadomestek dejanske
odmevnosti in s tem kakovosti znanstvenih objav. Ali lahko temu pritrdimo tudi na nacionalni
ravni? Kako je s tem na različnih raziskovalnih področjih? Kakšen vpliv ima mednarodno
soavtorstvo na odmevnost objav? To so nekatera vprašanja, ki smo se jih lotili v naši raziskavi.
Sprašujemo se, kako mednarodno soavtorstvo in status oziroma rang revije (merjeno s faktorjem
vpliva revije), kjer je članek v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev objavljen, vplivata na
odmevnost objave. V delu raziskave, kjer podrobno proučujemo rezultate programskih
raziskovalnih skupin na izbranih raziskovalnih področjih, smo ugotavljali obseg znanstvene
produkcije in s kazalniki za merjenje odličnosti (odmevnosti) njeno kakovost. Postavili smo
hipotezo, da so publikacije slovenskih raziskovalcev v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi
SCI, ki so objavljene v revijah, rangiranih v zgornji četrtini vseh revij na določenem področju
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WoS, torej v visoko rangiranih revijah, boljše citirane kot publikacije, objavljene v drugih
revijah (iz ostalih treh četrtin). Pričakovali smo tudi, da soavtorstvo slovenskih raziskovalcev s
kolegi iz tujine močno vpliva na odmevnost znanstvenih objav. Želeli smo tudi ugotoviti, ali
lahko ločimo raziskovalna področja na tista, kjer ima mednarodno sodelovanje pozitiven učinek,
in na tista, kjer temu ni tako.
Zgoraj navedeno hipotezo smo preverjali tudi pri visoko citiranih objavah v avtorstvu oziroma
soavtorstvu slovenskih raziskovalcev.
Številne študije kažejo, da obstaja visoka korelacija med kvantitativnimi in kvalitativnimi
meritvami kakovosti. Primerjali smo rezultate oziroma ocene, ki jih dajeta kvantitativno merjenje
raziskovalnih rezultatov in njihovo ekspertno ocenjevanje. V raziskavi smo to opravili na
primeru kvalitativnega in kvantitativnega ocenjevanja oziroma merjenja raziskovalnih rezultatov
programskih raziskovalnih skupin v obdobju 2004–2008 in na primeru treh javnih razpisov za
raziskovalne projekte v Sloveniji.
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6

SPREMLJANJE IN EVALVACIJA ZNANSTVENE DEJAVNOSTI IN NJENIH
REZULTATOV

Odnos države, ki vlaga javna sredstva v raziskovalno delo, do raziskovalcev je drugačen kot na
primer odnos med industrijo in raziskovalno sfero, kjer gre praviloma za konkretne razvojnoraziskovalne projekte in ni težav pri vrednotenju, jasni pa sta tudi vrednost sredstev in korist
opravljenega dela. Država z vlaganji v temeljno raziskovalno delo ne pričakuje tako konkretnih
učinkov, pričakuje pa, če zelo ohlapno rečemo, »prispevek« znanosti k celovitemu razvoju
skupnosti. Vedeti pa seveda tudi želi, da je bil denar pametno naložen oziroma investiran, ter
oceniti kakovost opravljenega raziskovalnega dela, kar ji pomaga pri odločanju o prihodnjih
finančnih vložkih v raziskave (Adler et al., 2008).
Vlade in institucije po svetu zagotavljajo precejšnja sredstva znanstvenemu raziskovanju. Članki,
v katerih se avtorji ukvarjajo z ekonomskimi učinki javno financiranih temeljnih raziskav,
ponavadi navajajo mnoge argumente, da temeljno raziskovanje vodi do znatnih ekonomskih
dobrobiti, tako neposrednih kot posrednih (Martin, 1996; Salter in Martin, 2001). Pogosto je
težko ločevati med ekonomskimi in neekonomskimi učinki oziroma dobrobitmi; na primer, če se
z uvedbo novega medicinskega postopka oziroma načina zdravljenja zmanjša bolniška odsotnost,
ali je to ekonomski ali socialni učinek oziroma dobrobit? Seveda pa je dolga in vijugasta pot od
objav v znanstvenih časopisih do izboljšav pri zdravljenju bolnikov in obvarovanju pred
boleznijo oziroma preventivi, kar sta osnovna cilja biomedicinskih raziskav (Lewison, 2002).
Države se precej razlikujejo v uspešnosti preoblikovanja finančnega vložka v merljive
raziskovalne rezultate. Oboje, oblike oziroma sheme financiranja in pomembnost posameznih
raziskovalnih področij, se med državami razlikuje. Kljub temu ceno znanstvene objave, tj.
razmerje med finančnimi vložki in znanstvenimi objavami, lahko ocenimo (Leydesdorff in
Wagner, 2009). Seveda je evalvacija na podlagi znanstvenih objav samo en vidik in nekateri
spremembo iz vidika znanstvenih objav v vidik rezultata vidijo kot bistveni korak v razumevanju
vloge, ki jo ima znanstveno raziskovanje v družbi. Je pa to vprašanje izredno kompleksno in
pogosto obravnavano na esejistični, neznanstveni način (Weiss, 2007).
EU je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi znanstvenega, tehnološkega in razvojnega
zaostajanja posebej v primerjavi z ZDA in Japonsko uvedla štiri - oziroma petletni tako
imenovani Okvirni program, da bi povečala učinkovitost evropskega gospodarstva in družbenega
razvoja. Raziskovalne in tehnološke aktivnosti v Evropi so bile planirane in koordinirane v
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okviru prvega in poznejših okvirnih programov. Ti programi so odražali oziroma odražajo
raziskovalne in tehnološke prioritete, predvsem glede na gospodarsko in politično stanje v EU.
Organiziranost financiranja raziskovalnega dela je po posameznih državah različna. Ponekod
poteka financiranje raziskovalnega dela z javnimi sredstvi zelo centralizirano, drugje je bolj
razvejano, obstajajo različni javni skladi, agencije, fundacije, ponekod financiranje izvajajo
kombinirano, na primer prek ministrstva (ministrstev) in agencije oziroma agencij itd. Slovenija
spada v skupino, za katero lahko govorimo o precej centraliziranem financiranju iz javnih
sredstev. Raziskovalne agencije imajo posebno vlogo vmesnika med raziskovano politiko, ki je
del mehanizma države, in med raziskovalci (Braun in Guston, 2003). Agencija kot posredniška
institucija zapolnjuje prostor med državo in raziskovalno skupnostjo (van der Meulen, 1998).
Vloga posredniških institucij je uravnotežiti interese na obeh koncih iste palice in omogočati
izmenjavo informacij o idejah od spodaj navzgor ter prioritetah od zgoraj navzdol.
V tej vlogi poskuša krmariti med včasih poenostavljenimi pogledi o znanosti, ki so značilni za
politiko, in med včasih pretiranimi ali vsaj poenostavljenimi pričakovanji raziskovalcev. Pri
slednjih je še posebej nevarno in škodljivo nasprotje interesov, ki je še posebej mogoče v
manjših znanstvenih skupnostih, kot je Slovenija.
V Sloveniji ima osrednjo vlogo v financiranju znanosti iz javnih virov Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS (ARRS). ARRS opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v
zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa oziroma z
letom 2011 sprejete Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 v
okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna ter druge naloge
pospeševanja raziskovalne dejavnosti skladno z namenom ustanovitve.
ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bi zagotovila trajno, strokovno
in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna
in drugih virov financiranja.
ARRS je ustanovila Vlada RS leta 2004 in je prevzela funkcijo poglavitnega financerja znanosti
iz javnih virov v Sloveniji. Zagotavlja objektivno evalvacijo na razpise predloženih
raziskovalnih programov in projektov, financiranje izbranih programov in projektov, spremlja
izvajanje programov in projektov ter promovira odlične in aplikativne raziskave. Evalvira
predložene vloge ter financira izbrane predloge projektov in programov v okviru postavk:
raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in postdoktorski projekti, podiplomsko izobraževanje
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in raziskovalno usposabljanje mladih raziskovalcev, mednarodno znanstveno sodelovanje,
raziskovalna infrastruktura, ustanoviteljske obveznosti, informacijsko-komunikacijski sistemi,
znanstveni sestanki.
Vlaganje v raziskovalno dejavnost (pogosto opisano kot raziskave in razvoj, R&R) je eden od
temeljnih pogojev za ustvarjanje znanja in krepitev tehnološke ravni gospodarstva ter tudi sicer
za celovit kakovosten razvoj družbe. Ključni kazalnik za merjenje vlaganj v raziskovalnorazvojno dejavnost je delež sredstev v bruto domačem proizvodu, ki se daje oziroma vlaga v
raziskovalno-razvojno dejavnost. Spremljanje vlaganja v raziskovalno dejavnost je zato osnovni
način spremljanja same raziskovalne dejavnosti.
Tako kot drugod po svetu se tudi pri nas na vseh področjih, kjer so vključeni javni izdatki,
povečuje zahteva po transparentnosti porabe sredstev. Dandanes se morajo raziskovalni programi
boriti za svoj kos »pogače« v državnem proračunu z vrsto drugih dejavnosti, kot so zdravstvo,
šolstvo, socialno varstvo itd. Od vlad se zahteva večja odgovornost na vseh področjih, kjer gre za
javne izdatke. Na področju znanosti se na te izzive poskuša odgovarjati z evalvacijo, s kazalniki,
ki merijo rezultate opravljenega raziskovalnega dela in s katerimi se vladi in javnosti prikaže, da
je bil javni denar smotrno porabljen ter tudi da je bil le-ta za prihodnost naložen v dobrobit
(posledično) skupnosti.
Tehnološki napredek je praviloma rezultat temeljnih oziroma aplikativnih raziskav, čeprav so
tudi primeri, ko tehnološke potrebe spodbujajo temeljne raziskave. Rezultati različnih študij
močno pritrjujejo verigi močnih povezav od temeljnih raziskav do tehnoloških inovacij.
Zdravorazumsko povezavo med stroški temeljnih raziskav in njihovimi dobrobitmi za razvoj
družbe pa je na žalost težko prevesti v prepričevalne analitične argumente.
Prav zato (ker potrebujemo nekaj več kot zdravorazumsko argumentacijo) se povečuje zahteva
po transparentnosti raziskovalnega dela, in sicer se zahteva več informacij o programih
raziskovalnega dela pri tistih, ki odločajo o financiranju, in vse več podatkov o tistih, ki želijo
posamezen program izvajati. Načrtovalci raziskovalne politike in drugi odgovorni za financiranje
raziskovalne dejavnosti potrebujejo orodja za merjenje odličnosti v znanosti. Zahteve
raziskovalcev po finančnih sredstvih se povečujejo, viri so omejeni. Osnovni oziroma bistveni
namen evalvacije raziskovalnega dela je promovirati kakovost. Sistem nagrajevanja v znanosti
mora zagotavljati promocijo najboljših, možnost napredovanja dobrih in odklonitev finančne
podpore slabim.
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KVALITATIVNE METODE

Za ločevanje med dobro in slabo znanostjo je treba izpeljati evalvacijo raziskovalnega dela
oziroma rezultatov, za kar se uporabljajo različne oblike ocenjevanja in merjenja kakovosti
znanosti in raziskovalne dejavnosti. Tradicionalno so evalvacijo izvajali raziskovalci sami. Do
konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bil to edini način ocenjevanja raziskovalnih
dosežkov. Ocenjevanje raziskovalnih dosežkov, predlogov, programov, raziskovalnih skupin
itd., kjer oceno poda recenzent, ekspert, po možnosti najboljši raziskovalec z obravnavanega
raziskovalnega področja, imenujemo ekspertno ocenjevanje (s tujko »peer review«). Ekspertno
ocenjevanje je metoda ocenjevanja kakovosti raziskovalnega dela, ki ga znanstveniki najbolj
cenijo, a tudi ta metoda seveda ni idealna in vseobsegajoča. Prisotnih je več vprašanj. Politični in
socialni pritiski znotraj znanstvene skupnosti vplivajo na način, kako znanstveniki ocenjujejo
prispevek svojih kolegov. Soočamo se z vprašanjem nenevtralnih recenzentov. Različni
recenzenti v različnih spoznavnih in socialnih okoljih lahko ocenijo podani znanstveni napredek
različno. Van Raan (1996) pri navajanju pomanjkljivosti ekspertnega ocenjevanja pravi, da so
rezultati lahko vprašljivi pri skupinah, ki so nove, ali pa pri skupinah na interdisciplinarnih
področjih. V obdobjih zmanjševanja proračuna za znanost še pogosteje pride tudi do nasprotja
interesov. Odnos do mladih oziroma novih raziskovalcev včasih ni korekten. Avtor pravi, da se
eksperti pogosto ne zavedajo kakovosti novih mladih raziskovalcev na področju. Ne želi sicer
povečevati negativnega odnosa ekspertov do mladih, vendar meni, da je tako imenovani »sistem
starih dečkov« kar realen pojav. Avtor sklene z mislijo, da pojav novih področij skupaj z
naraščanjem interdisciplinarnosti ne sme voditi k slabšanju razmer za delo ekspertov, ker jim
niso na voljo ustrezne informacije. Pri njihovem ustvarjanju pa imajo kvantitativni kazalniki še
kako pomembno vlogo.
2.2

KVANTITATIVNE METODE

Poleg kvalitativnega ocenjevanja, ki ima že daljšo tradicijo, se vse bolj uveljavljajo kvantitativne
metode za merjenje in ocenjevanje rezultatov raziskovalnega dela. Različne analize citiranosti se
uporabljajo za evalvacijo znanstvene produkcije. V zadnjem času veliko pozornost zbujata
Scimago Journal Rank in Eigenfactor (Bergstrom, 2009; Franceschet, 2010; Jacsó, 2010). V naši
raziskavi smo za potrebe merjenja odmevnosti znanstvenih objav uporabili faktor vpliva revije
(IF), ki ima najdaljšo tradicijo in se v bibliometrijskih študijah še danes največ uporablja. IF je
bil razvit v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Eugene Garfield, kemik z doktoratom iz
lingvistike, je leta 1960 ustanovil Inštitut za znanstveno informiranje (ISI) v Philadelphiji in
začel urejati računalniško zbirko ter iz nje tiskati sekundarno revijo Science Citation Index
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(SCI). Lahko rečemo, da je nanj vezana zgodovina indeksov citiranja, najsplošnejše
uporabljenega vira podatkov za bibliometrijske analize. Kazalniki, s katerimi merimo obseg in
odmevnost znanstvenih rezultatov so bibliometrijski kazalniki. Ključna bibliometrijska kazalnika
sta: rezultat znanstvenega znanja, merjen s številom objav, in vpliv znanstvenega znanja, merjen
s številom citatov zadevnega dela v določenem času. Glavna predpostavka, ki mora biti
izpolnjena pri oblikovanju in uporabi bibliometrijskih kazalnikov, je ta, da so raziskovalni
rezultati objavljeni v periodičnih revijah. Uporabnost bibliometrijskih kazalnikov za posamezno
področje znanosti je odvisna od obsega, do katerega podatkovne baze objav in še posebej baze
citatov zajemajo komunikacijske kanale, ki jih uporabljajo raziskovalci na področju. Posamezne
znanstvene discipline in raziskovalna področja se pri tem razlikujejo. Brez dvoma so objave v
periodičnih znanstvenih časopisih za naravoslovne in biomedicinske znanstvene discipline
poglavitne nosilke znanstvenega napredka. V drugih znanstvenih disciplinah pa s tem ni zajet
celoten spekter procesov (tehnika, družboslovje). Še posebej to velja za humanistiko, kjer so
kanali znanstvenega informiranja in komuniciranja drugačni, saj so v ospredju objave rezultatov
raziskovalnega dela v znanstvenih monografijah in v znanstvenih časopisih na lokalni ravni, v
domačem jeziku. Uporaba bibliometrijske analize v evalvacijskem procesu omogoči financerju
in seveda tudi sami raziskovalni sferi celovit vpogled v produkcijo temeljnega raziskovalnega
dela na posameznem raziskovalnem področju. Zaradi nepristranskosti naprednih bibliometrijskih
analiz lahko rezultati teh analiz v primerjavah pokažejo na nesorazmerja med finančnimi inputi
in raziskovalnimi rezultati posameznih raziskovalnih skupin na področju. Nesporni se zdijo tudi
pozitivni učinki dodajanja objektivnih, nepristranskih bibliometrijskih rezultatov v evalvacijske
procese (Van Leeuwen et al., 2001). Bibliometrijsko orodje se kaže za koristno tako pri
odločanju o financiranju posameznih raziskovalnih skupin kot tudi pri prepoznavanju novih
smeri razvoja znotraj posameznih raziskovalnih področij.
Namen uporabe kvantitativnih metod je izboljšati ekspertno ocenjevanje, torej kvalitativno
ocenjevanje raziskovalnega dela, z zbiranjem, obdelavo informacij in podatkov o preteklem
delovanju in rezultatih raziskovalca, raziskovalne skupine, o trenutnih oziroma nedavnih
dosežkih in, kolikor je le mogoče, o napovedi obetov za prihodnje (van Raan, 1996, 2003).
Evalvacija raziskovalnega dela z uporabo bibliometrijskih kazalnikov na ravni institucij in
posameznikov se je pojavila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Martin in Irvine, 1983;
Moed et al., 1985). Pred tem je Garfield (1972) zagovarjal oziroma priporočal ta kvantitativna
merila za evalvacijo revij, Narin (1976) pa se je osredotočal na makro evalvacijo na ravni držav,
narodov in znanstvenih disciplin. Garfield je tudi v intervjujih večkrat poudaril (Interview,
1999), da je z indeksi citiranja želel postaviti orodje, bibliografsko bazo, ki bi knjižničarjem
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pomagala pri iskanju ustreznih virov za njihove uporabnike, ne pa orodje za evalvacijo
raziskovalnih rezultatov. Res pa je, da je popularizacija oziroma priljubljenost uporabe indeksov
citiranja za evalvacijske namene imela določen vpliv na razvijalce le-teh, ki jih nadgrajujejo za
uporabo pri evalvaciji raziskovalnega dela oziroma rezultatov. Kazalniki raziskovalnega dela in
možnost primerjave celotne znanstvene produkcije med državami ali pa znanstvene produkcije
na posameznem raziskovalnem področju so lep primer tega.
Citiranost in faktor vpliva revije še vedno povzročata veliko težav in sta večkrat predmet
nerazumevanja ali napačnega interpretiranja in tudi prevelikih posploševanj. Nedvomno sta tako
faktor vpliva neke revije, ki pove, v kako dobri reviji je avtor objavil svoj članek, kot tudi
citiranost avtorja merili, ki bi ju morali pripoznati in upoštevati, hkrati pa je bilo tudi že večkrat
ugotovljeno, da boljših meril pač nimamo. S premišljeno uporabo obeh meril lahko ločimo
kakovostne raziskave oziroma raziskovalce od manj kakovostnih oziroma nekakovostnih.
Upoštevati je treba mehanizme za ločevanje med golim zbiranjem števila citatov in pri tem
specifičnosti področij oziroma znanstvenih disciplin (v pogovorih o tej temi prihaja do takšnih
absurdov, da je na primer nekdo s 100 citati dvakrat boljši od nekoga s 50 citati; prav tako ni
vedno jasno, da na primer 50 citatov v matematiki pomeni povsem nekaj drugega kot 50 citatov
v biokemiji). Podobne težave nastopajo tudi pri nerazumevanju faktorja vpliva neke revije, ko je
spet nujno treba ocenjevati faktorje vpliva znotraj nekega področja in je avtomatično primerjanje
faktorjev vpliva vseh revij med seboj popolnoma napačno.
V zvezi s faktorjem vpliva revije kot možnim napovednikom odmevnosti posamezne znanstvene
objave velja poudariti, da višino faktorja vpliva posamezne revije, indeksirane v podatkovni bazi
SCI, praviloma določa le manjše število visoko citiranih objav. Znane so študije (Seglen, 1997),
ki navajajo, da je samo dobrih 50 odstotkov vseh člankov, objavljenih v revijah, sploh kdaj
citiranih, polovica od citiranih člankov pa prinese kar 90 odstotkov vseh citatov, ki so podlaga za
izračun faktorja vpliva, kar kaže, da je majhno število člankov »odgovornih« za faktor vpliva
posamezne revije, drugi članki pa »neupravičeno« doživijo slavo objave v reviji z
visokim faktorjem vpliva.
Analiza citiranosti oziroma faktor vpliva kot merilo v evalvacijskem procesu ima
pomanjkljivosti in je deležna tudi zelo kritičnih pogledov (Archambault in Larivière, 2009; Adler
et al., 2008). Postavlja se vprašanje samocitiranja – med analitiki citiranja niso jasna pravila,
kako obravnavati samocitiranje v okviru ocenjevanja. Kljub temu pa so avtorjem skupne
nekatere ugotovitve, do katerih prihajajo ob analiziranju problematike samocitiranja. Navedimo
nekaj teh ugotovitev: slabo citirane objave imajo največji delež samocitiranja; objave v
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soavtorstvu so bolj citirane, imajo več citatov, ob tem tudi več samocitatov, vendar delež slednjih
pri rasti števila citatov ne prevladuje; delež samocitatov zelo niha med znanstvenimi
disciplinami, področji; veliki deleži samocitatov so značilni predvsem v prvih letih po objavi
publikacije (Aksnes, 2003). Na primeru znanstvene produkcije Norveške avtorja ugotavljata,
koliko na nacionalne kazalnike citiranosti vpliva manjšina zelo visoko citiranih objav. Na
mnogih raziskovalnih podpodročjih se dogaja, da le nekaj visoko citiranih objav v veliki meri
determinira povprečno število citatov na objavo na podpodročju (Aksnes in Sivertsen, 2004). Pri
interpretaciji rezultatov, dobljenih z bibliometrijskimi kazalniki, je treba biti previden, zlasti pri
primerjavi citiranosti objav z različnih znanstvenih področij in ved. Ob tem pa je treba vedno
znova ponavljati, da s tem pridobimo del ocene, ali bolje, kvantitativno »pomagalo« ekspertom
pri oblikovanju celovite ocene raziskovalnih rezultatov.
Vse bolj se evalvacijske študije raziskovalne dejavnosti oziroma znanstvenih dosežkov
osredotočajo na visoko citirane objave, torej objave, ki predstavljajo najvišjo kakovost,
znanstveno odličnost (van Leeuwen et al., 2003; Adams, 2005; Aksnes, 2003; Persson, 2010).
Slednji ugotavlja, da je večina visoko citiranih objav v domačem soavtorstvu. Delež objav v
mednarodnem soavtorstvu v strukturi vseh visoko citiranih objav se giblje med 17 in 29 odstotki.
Rezultati iz študije visoko citiranih objav za Norveško iz obdobja 1981–1996 so drugačni
(Aksnes, 2003).
Skoraj dve tretjini (63 odstotkov) visoko citiranih objav sta bili v mednarodnem soavtorstvu.
Aksnes ugotavlja, da je sodelovanje norveških znanstvenikov s tujimi skoraj nujni pogoj za
visoko odmevnost raziskave in, nadalje, da če gre pri 63 odstotkih objav za mednarodno
soavtorstvo, potem bi utegnil biti koncept »visoko citiranih norveških objav« nekoliko
problematičen. Visoko citirane objave so navadno v visoko vplivnih revijah, in da bi analiziral, v
kolikšnem obsegu se to dogaja pri objavah norveških avtorjev, je faktor vpliva posamezne revije
primerjal s povprečjem za področje, v katerem je revija indeksirana. Samo 9 odstotkov visoko
citiranih člankov je bilo objavljenih v revijah s faktorjem vpliva, manjšim od povprečja na
določenem področju. To je sicer majhno število, ki pa vendarle kaže, da objava v visoko vplivnih
revijah ni nujni pogoj za visoko citiranost.
2.3

PRIMERJAVA OBEH METOD MERJENJA

Študij oziroma ugotavljanje korelacije med rezultati, ki jih dajo bibliometrijski kazalniki in
ekspertno ocenjevanje, je tako v Evropi kot širše zelo aktualno. Kako se bibliometrijski rezultati
ujemajo z ekspertnimi ocenami? Analize kažejo, da obstaja visoka korelacija med
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kvantitativnimi in kvalitativnimi meritvami kakovosti (van Raan,1996). To potrjujejo tudi
rezultati posameznih raziskav, na primer na področju knjižničarstva in informacijskih ved
(Oppenheim, 1995) ter na področju fizike (Rinia et al., 2002).
Raziskava, temelječa na primeru raziskave fizike kondenzirane snovi na Nizozemskem, je
dokazala, da je za bistveno izboljšanje pri odločanju treba bibliometrijsko metodo uporabljati
vzporedno s postopkom ekspertnega ocenjevanja. Nadalje se ekspertne ocene na splošno ujemajo
z izidi bibliometrijskih kazalnikov (Rinia et al., 1998). Interdisciplinarne raziskave v okviru
programov fizike prejemajo rahlo, a pomembno nižje rezultate za nekatere osnovne
bibliometrijske kazalnike, niso pa bili ugotovljeni nobeni splošni dokazi za pristranost ekspertnih
ocen poleg bibliometrijske pristranosti glede na interdisciplinarne raziskave (Rinia et al., 2001).
Čeprav njegove sklepe izpodbija poznejša študija (Warner, 2000), Oppenheim (1997) poroča o
močno pozitivnih korelacijah med kazalniki citiranosti in ocenami britanskih raziskav iz leta
1992 na področju genetike, anatomije in arheologije, ko je preiskoval razmerje med
bibliometrijskimi kazalniki in rezultati ekspertnega ocenjevanja. Druga študija, ki je temeljila na
študiji primera raziskovalnih skupin na Univerzi v Bergenu, Norveška, je pokazala pozitivne, a
relativno šibke korelacije za vse izbrane bibliometrijske kazalnike in rezultate ekspertnih
ocenjevanj (Aksnes in Taxt, 2004). Analiza kaže pozitivne, a relativno šibke korelacije za vse
izbrane kazalnike. Taka primerjalna študija temelji na dveh predpostavkah. Prvič, ekspertne
ocene in bibliometrijski kazalniki lahko predvidoma korelirajo le, če so oboji osredotočeni na isti
vidik znanstvenega dela. Drugič, ocene ekspertov se ne štejejo nujno za resnico, ki naj bi ji
bibliometrijski kazalniki ustrezali – eksperti so lahko pri svojih ocenjevanjih pristranski ali pa se
zmotijo.
V Švici so proučevali pozitivne ocene ekspertnega telesa za podeljevanje dolgoročnih štipendij
postdoktorskim raziskovalcem za temeljne raziskave na področju biomedicine in bibliometrijske
kazalnike. Rezultati kažejo, da so članki, ki so jih objavili uspešni in neuspešni prosilci, citirani
znatno pogosteje kot »povprečne« objave (Bornmann in Daniel, 2006). V drugi študiji so bili
uporabljeni tako klasični bibliometrijski kazalniki kot vedno popularnejši Hirschev indeks (van
Raan, 2006). Rezultati velike evalvacijske študije 147 univerzitetnih raziskovalnih skupin na
področju kemije na Nizozemskem, ki je zajela delo okrog 700 višjih raziskovalcev v obdobju
1991–2000, so pokazali, da so tako Hirschev indeks kot bibliometrijski kazalniki na precej
primerljiv način povezani z ekspertnimi ocenami. Zanimivo je, da so pri manjših skupinah na
področjih z »manj gostim prometom citiranja« bibliometrijski kazalniki nekako ustreznejše
merilo za raziskovalno delo.

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

14

Zanimivi so sicer redkejši primeri, kjer se pokaže znatna razlika med ekspertnimi ocenami in
rezultati bibliometrijskih kazalnikov. Mnenje van Raana (1996) je naslednje. Če bibliometrijski
kazalniki kažejo slabo delo, mnenje oziroma ocena ekspertov pa je pozitivna, je komunikacijska
povezava skupine z okoljem taka, da bibliometrijski kazalniki ne delujejo dobro, ne zajemajo
aktivnosti skupine. Seveda je treba to preveriti. Če pa bibliometrijski kazalniki kažejo dobro, a je
ocena eksperta slaba, je velika verjetnost, da se je ekspert zmotil. Tudi tu je treba seveda primer
ponovno temeljito analizirati.
Nedvomno mora ekspertno ocenjevanje ostati glavni postopek za ocenjevanje kakovosti. Vendar
pa se zadnjih trideset let, začenši s Coleom et al. (1981), razpravlja, da imajo ekspertno
ocenjevanje in podobne izvedenske evalvacije resne pomanjkljivosti in slabosti. Ekspertna
mnenja so povezana s subjektivnostjo in lahko zaradi različnih razlogov vključujejo elemente
nasprotja interesov, nezavedanja kakovosti ali pristranosti (negativne ali pozitivne). Po drugi
strani pa se zdi, da se z razlikovanjem med obema metodama evalvacije nekoliko pretirava. V
ekspertni oceni so vedno prisotni kvantitativni elementi, celo citati (kot pogosto uporabljeni
bibliometrijski kazalniki), ki so dani raziskovalnemu delu in ki se lahko vidijo kot ocene,
»glasovi« kolegov znanstvenikov v prid citiranemu delu. Ker obe ocenjevanji vrednotita iste
dogodke, mora biti nekaj podobnosti. To ne preseneča, saj je bibliometrijski pristop posredno
ekspertna ocena – temelji na objavljenih podatkih, medtem ko se prispevki za objavo izbirajo na
podlagi mnenj in odločitev ocenjevalcev (Južnič et al., 2010).
Nesporno dejstvo je, da optimalne rezultate daje kombinacija ekspertnega ocenjevanja in
bibliometrijskih kazalnikov raziskovalnega dela kot nujnega podpornega orodja prvemu. Z
bibliometrijskimi kazalniki raziskovalnega dela, ki nudijo kvantitativno podlago oziroma pomoč,
je mogoč znaten napredek ekspertnega ocenjevanja v smislu objektivne analize raziskovalnega
rezultata in vpliva. Bibliometrijski kazalniki spodbujajo postavljanje težkih vprašanj in
preprečujejo, da bi ekspert pri ocenjevanju postal »premehak« ali preveč subjektiven; z
bibliometrijskimi kazalniki je oskrbljen s »težkimi dokazi« posebej v primerih, ko so potrebne
neprijetne

odločitve.

Bibliometrijski

kazalniki

dovoljujejo

primerjavo

dela

znotraj

raziskovalnega področja in ob ustrezni uravnoteženosti tudi med področji; kazalniki se lahko
uporabijo za učinkovito razpravo med znanstvenimi sveti in vlado, še posebej za razpravo o
prednostih ali pa slabostih posameznih področij.
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Po definiciji ima faktor vpliva (IF) neko napovedovalno vrednost in vpliv na število citatov, ki
jih dobi posamezen članek. Ker pa so faktorji vpliva v osnovi povprečja, ne odražajo razlik med
objavami v isti reviji in so slab napovedovalec citiranosti oziroma odmevnosti posameznih
objav. Vprašanje je, kateri drugi dejavniki vplivajo na število citatov, ki jih pridobi posamezna
objava. Nas je med drugim zanimalo, ali so publikacije v slovenskem soavtorstvu objavljene v
revijah z visokim faktorjem vpliva bolje citirane kot tiste objavljene v revijah z nižjim faktorjem
vpliva.
Callaham et al. (2002) so analizirali stopnjo citiranosti v literaturi urgentne medicine in
ugotovili, da uporabljeni zasnova in metodologija študije ne korelirata s pogostnostjo citatov.
Faktor vpliva revije, v kateri je bila prvotna objava, je bil pomembnejši kot katera koli druga
spremenljivka, kar kaže, da je lahko pri zagotavljanju širjenja informacij revija, v kateri je študija
objavljena, vsaj tako pomembna kot tradicionalna merila kakovosti objav. Druge analize so
ugotovile dodatne kazalnike, ki vplivajo na število citatov; tako je na primer analiza štirih
splošnih uroloških revij z največjim faktorjem vpliva ugotovila močno povezavo med zasnovo in
tematiko študij ter posledično stopnjo citiranosti (Willis et al., 2011). Nadalje je z analizo sedmih
ortopedskih revij ugotovljeno, da so članki v revijah, uradna stališča in klinične smernice citirani
pogosteje kot izvirni članki (Hakkalamani et al., 2006).
Analiza objav v najprestižnejših znanstvenih revijah, kot so Cell, Nature, New England Journal
of Medicine, The Lancet in Journal of the American Medical Association, za leta 1975, 1985 in
1995 je tudi pokazala, da je razmerje med številom avtorjev/institucij na objavo v pozitivni
korelaciji z njeno odmevnostjo/številom citatov (Figg et al., 2006).
Eden od vidikov večavtorstva je mednarodno sodelovanje. Mednarodno sodelovanje povečuje
vidnost, toda, ali z njim narašča tudi odmevnost objav, izmerjena na podlagi števila citatov? Ob
upoštevanju velikanske spremembe pri vzorcih avtorstva v zadnjih petindvajsetih letih, ko se je
delež mednarodnih soavtorstev v strukturi vseh svetovnih objav več kot potrojil in je sodelovanje
med državami postalo pomembnejše, smo preučevali razlike pri stopnjah odmevnosti objav z
mednarodnim sodelovanjem in brez njega.
Več bibliometrijskih študij je pokazalo, da so mednarodne ali večnacionalne objave na splošno
večkrat citirane kot domače ali enonacionalne objave. Take študije so se začele pred več kot
dvema desetletjema. Katz in Hicks (1997) sta dokazala, da se objave s tujim sodelavcem višje
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citirajo kot domače objave, saj sodelovanje z avtorjem iz tuje institucije poveča odmevnost za
okoli 1,6 citata. Poznejše študije so pokazale manj enoten vzorec po državah, institucijah in
podpodročjih. Na primer, Glänzel in De Lange (2002) sta ugotovila, da je obseg večnacionalnega
sodelovanja močno odvisen od področja. Rezultati kažejo, da so pri produkciji znanstvenih objav
pomembne razlike med obrobnimi in osrednjimi regijami, čeprav so lahko motivi različni.
Raziskovalci v obrobnih državah so pripravljeni sodelovati, da bi dobili dostop do virov, medtem
ko raziskovalci v osrednjih državah sodelujejo zaradi dopolnjevanja. Druga analiza šestih
znanstvenih področij je dala dve možni razlagi. Prva skupina raziskovalcev išče priložnosti za
sodelovanje, da bi povečala svojo opaženost znotraj svojega področja, medtem ko druga skupina
želi na svojem področju dodati nekaj novega in ugotavlja, da pridobi več z iskanjem različnih
idej in oddaljenih partnerjev kot s sodelovanjem znotraj lastnih laboratorijev. Tako rast
mednarodnega sodelovanja lahko odraža to motivacijo za znanstveno povezovanje (Wagner,
2005).
Eden od možnih razlogov za večjo odmevnost/citiranost objav z mednarodnim sodelovanjem bi
lahko bilo večje samocitiranje, ki lahko dvigne skupno število citatov. S pomočjo podatkov iz
obširne bibliometrijske študije s področja astronomije na Nizozemskem je bilo dokazano, da
višje stopnje samocitiranosti pri mednarodnem sodelovanju nimajo pomembne vloge v smislu
povečanja odmevnosti (van Raan 1998). Mednarodno sodelovanje navadno pomeni znatno
»razširitev« občinstva teh avtorjev, okrepljeno z intenzivnejšim »mreženjem«, in je zato
razumljivo pričakovati, da bo prišlo do dejanskega povečanja odmevnosti/citiranosti.
Rezultat analize trendov pri soavtorskih povezavah, aktivnostih objavljanja, številu virov in
pogostnosti citiranja na ravni posameznih objav, ki je bila opravljena na podlagi podatkov iz
dvaindvajsetih držav, je ugotovitev, da se je gostota omrežij soobjavljanja in citiranja povečala
(Persson et al., 2004). Vendar pa se opaženo intenziviranje (mednarodnega) sodelovanja in
njegovega medsebojnega vplivanja s povečano aktivnostjo objavljanja in odmevnostjo citiranja
ne sme interpretirati kot univerzalno stanje, ki velja za vse raziskovalce in raziskovalne objave.
Van Leeuven (2009) se je v nedavni študiji osredotočil na to, kakšen je pri produkciji
posameznih držav delež nacionalnega in mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Kazalniki za
znanstveno sodelovanje so temeljili na analizi naslovov vseh avtorjev objav v podatkovni bazi.
Ugotovitve so pokazale, da so najodmevnejše objave plod mednarodnega sodelovanja. Nekaj pa
je bilo tudi izjem k temu pravilu. Odmevnost domačih objav brez mednarodnega sodelovanja v
Švici in ZDA je znatno nad svetovnim povprečjem, medtem ko je ta vrsta znanstvene produkcije
v Nizozemski in Veliki Britaniji na ravni svetovnega povprečja. Poleg tega imajo v ZDA domače
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objave brez mednarodnega sodelovanja večjo odmevnost kot druge objave, mednarodne objave z
njihovim prvim avtorstvom pa imajo večjo odmevnost kot vse objave z mednarodnim
sodelovanjem, v katero so bile vključene ZDA.
Študija mednarodnega soavtorstva znanstvenih objav in njegovega učinka na stopnjo citiranosti
na primeru madžarskih univerz (Inzelt et al., 2009) je ugotovila, da pozitivni učinek
mednarodnega sodelovanja na odmevnost ni omejena niti na majhno število visoko citiranih
objav niti na ozek obseg visoko vplivnih držav, čeprav so tako najvišje citirane objave kot
»znanstvene supersile« odigrale pomembno vlogo pri določanju povečanih vrednosti (število
citatov na objavo). Čeprav se madžarske institucije sedaj v glavnem spodbujajo k sodelovanju s
partnerji iz EU, pa so se tudi ZDA in celo države z Daljnega vzhoda in pacifiške regije dokazale
za uspešne sodelujoče partnerice. Razlike med znanstvenimi področji glede mednarodnega
sodelovanja se spreminjajo in niso neodvisne od obsega drugih oblik sodelovanja. Jarneving
(2010) je s primerjavo nacionalnega in mednarodnega sodelovanja ter soavtorstva na Švedskem
ugotovil, da sta v opazovanem obdobju na področju tujega sodelovanja v regiji prevladovali dve
raziskovalni področji, in sicer klinična medicina ter fizika in astronomija, in da je od leta 2002
naprej področje fizika in astronomija kazalo znaten upad, medtem ko je področje klinična
medicina povečalo svoj delež objav iz mednarodnega sodelovanja in je ob koncu leta 2006
prevladovalo na področju mednarodnega sodelovanja v regiji.
V različnih geografskih regijah in na različnih raziskovalnih področjih so ugotovljene močne
korelacije med mednarodnim sodelovanjem in odmevnostjo objav; tako je na primer
mednarodno sodelovanje povečalo odmevnost brazilskih objav (Leta in Chaimovich, 2002).
Druga študija je pokazala, da je v Kolumbiji soavtorstvo s čezmorskimi partnerji povečalo
znanstveno produkcijo in odmevnost za skoraj 40 odstotkov (Ordóñez-Matamoros et al., 2010).
Kim (2006) je pokazal dva različna tipa raziskovalnega sodelovanja, simetričnega in
nesimetričnega. Simetrično znanstveno sodelovanje pomeni tako vrsto sodelovanja, pri kateri so
znanstveniki iz različnih držav bolj ali manj enakovredno udeleženi pri raziskovalnem projektu.
Pri asimetričnem raziskovalnem sodelovanju pa soavtorstvo objav pomeni prenos znanja od
enega do drugega. Študija kaže, da se je v Koreji zadnja leta simetrični tip mednarodnega
raziskovalnega sodelovanja intenziviral na račun asimetričnega tipa sodelovanja.
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EVALVACIJA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V SLOVENIJI
RAZVOJ EKSPERTNEGA SISTEMA IN EVALVACIJA RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI V OBDOBJU OD PROGLASITVE SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE DO
DANES – EVALVACIJA PROJEKTNIH RAZPISOV

V letu 1991, ko je Slovenija uradno proglasila svojo neodvisnost, je bil sprejet Zakon o
raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8 – 355/1991), ki je določal cilje in načela za
opravljanje raziskovalne dejavnosti in urejal javno službo na področju raziskovalne dejavnosti. V
svojem 32. členu je zakon navajal, da republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno
dejavnost, izbere projekte in programe za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa ter
njihove izvajalce izmed predlogov, prispelih na javni razpis, na podlagi strokovnih ocen oziroma
mnenj posameznih strokovnjakov, strokovnih teles in drugih organizacij in organov, ki jih izbere
ali določi republiški upravni organ, pristojen za raziskovalno dejavnost. Ocenjevalcem je bila v
odnosu do ocenjevancev zagotovljena anonimnost.
Omenjeni zakon je tudi določil, da se pri Izvršnem svetu oziroma Vladi Republike Slovenije
ustanovi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (SZT) kot strokovno svetovalno
telo. Naloge SZT so bile, da:
 ocenjuje stanje v raziskovalni dejavnosti, njen položaj in razvoj z vidika mednarodne
primerljivosti, kakovosti in družbenorazvojne smotrnosti;
 pripravi izhodišča in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa;
 spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa;
 obravnava predloge zakonov in drugih predpisov na področju raziskovalne dejavnosti in
na drugih področjih, ki zagotavljajo splošne pogoje spodbujanja raziskovalne dejavnosti
in uporabe njenih rezultatov;
 obravnava izhodišča in usmeritve za metodologijo in postopke izvajanja nacionalnega
raziskovalnega programa;
 daje pobude in predloge za urejanje vprašanj na področju raziskovalne dejavnosti.
SZT je v letu 1992 pripravil zelo odmevna Izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega
programa (Izhodišča, 1993), ki so glede kriterijev, meril, kazalnikov uspešnosti raziskovalnega
dela, potrebnih za presojo državnega financiranja in sofinanciranja temeljnih in uporabnih
raziskav, določala oziroma navajala naslednje. O financiranju temeljnih raziskav odloča
izključno kakovost raziskovalca, merjena po njegovih poprejšnjih raziskovalnih uspehih.
Temeljiti mora na objektivnih mednarodno priznanih oziroma uporabljanih merilih raziskovalne
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uspešnosti. Vsebina raziskovalnega projekta s področja temeljnih raziskav je stvar samih
raziskovalcev, ki projekt predlagajo. Merila za presojo uspešnosti znanstvenega dela na področju
temeljnih raziskav temeljijo na oceni vključenosti v mednarodni znanstveni prostor, izmerjeni z
objavami in citiranostjo v tujih revijah ob upoštevanju njihovega faktorja vpliva ter tudi z
drugimi dokazili o vpetosti v mednarodno znanost (različne oblike sodelovanja pri mednarodnih
projektih, sodelovanje s tujimi univerzami in znanstvenimi ustanovami, organizacije
mednarodnih strokovnih srečanj, vabljena predavanja, uredništvo in recenzentstvo pri tujih
revijah ipd.). Ta merila morajo postati najstrožje sito za selekcijo posameznikov in raziskovalnih
skupin. Samo raziskovalec, ki dosega takšna merila, je upravičen do državnih sredstev. Formalna
in vsebinska recenzija predlaganega projekta sta lahko le dopolnilni instrument, saj je treba
sprejeti predpostavko, da dobri znanstveniki sami najbolje vedo, kaj bo v prihodnosti prispevalo
k mednarodni odmevnosti njihovega dela, in predlagajo temu ustrezne projekte. Poleg tega
majhna država največkrat ne premore recenzentov za vsebinsko recenzijo predloga, tudi ne za
dovolj objektivno, tuja recenzija pa je v nekaterih primerih dvorezna (podcenjevanje, odsotnost
odgovornosti, prijateljska naveza, tatvina idej). Domače recenzije konkretnih predlogov
uveljavljenih raziskovalcev se torej praviloma omejujejo na formalna merila (skladnost
predlaganega protokola raziskave z zadanimi cilji) in preverjanje izvedljivosti (kadri,
raziskovalna oprema, finančna sredstva). Le v primeru dvoma o izvirnosti in v drugih izjemnih
primerih prihaja v poštev tudi tuja recenzija. Vsebinske recenzije so potrebne pri novih
raziskovalnih področjih, kjer mora država prevzeti odgovornost za širjenje mreže temeljnih
raziskav, raziskovalnih skupin in opreme. V izjemnih primerih naj bi bile potrebne tudi recenzije
tujih ekspertov.
O financiranju uporabnih raziskav odloča potreba po konkretnem raziskovalnem rezultatu.
Vsebino uporabnih raziskav določa naročnik (gospodarstvo, nematerialna proizvodnja). Ta tudi
ponudi primerne pogoje (financiranje), s katerimi privablja raziskovalce in prevzema
odgovornost za njihov izbor. Če pri financiranju sodeluje država, je tudi ona udeležena pri izboru
raziskovalcev ter ocenjevanju predlaganih projektov in njihove realizacije. Izbor raziskovalca
temelji na uspešnih realizacijah prejšnjih uporabnih raziskav in njihovi mednarodni odmevnosti
(ekonomski rezultati inovacij, izkazano izumiteljstvo, mednarodna odmevnost izvedenih
projektov). Ocena izvedbe uporabne raziskave temelji na presoji doseženih rezultatov v luči
zastavljenih ciljev, torej na neposredni realizaciji projekta oziroma njegovi potencialni ali
dejanski koristi za naročnika.
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V letih 1992 in 1993 je Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT) vzpostavilo sistem
strokovnih teles – Nacionalni svet za raziskovanje in razvoj ter šest svetov za raziskovanje in
razvoj po posameznih znanstvenih vedah, od naravoslovno-matematičnih ved preko tehniških,
medicinskih, biotehniških, družboslovnih ved do humanistike. Nacionalni svet je bil najvišji
strokovni organ MZT, ki so ga sestavljali predsedniki šestih področnih svetov za raziskave in
razvoj in nekaj članov. Njegova naloga je bilo svetovanje ministru glede raziskovalne politike,
meril za evalvacijo raziskovalnih projektov, programov, raziskovalnih skupin, raziskovalnih
organizacij in glede porazdelitve proračunskih sredstev med različne programe MZT. Sveti za
raziskave in razvoj posameznih znanstvenih ved so opravljali isto nalogo na ravni teh ved,
njihovi predlogi pa so se nato usklajevali v Nacionalnem svetu za raziskave in razvoj. Področni
sveti so poleg teh funkcij opravljali tudi evalvacijo projektov in programov ter svoje ocene
posredovali Nacionalnemu svetu za raziskave in razvoj v usklajevanje. Svete za raziskovanje in
razvoj so sestavljali nacionalni koordinatorji (vodilni raziskovalci posameznih znanstvenih
disciplin) in predsednik, ki jih je imenoval minister. Njihovo imenovanje je bilo zasnovano na
predlogih iz raziskovalne sfere, torej na načelu »od spodaj navzgor« (Osnovni prikaz
politike…,1996).
Na ravni Vlade RS je bil svetovalni organ za področje znanstveno-tehnološke politike že
omenjeni SZT. Predsednika in člane je imenovala Vlada RS izmed uglednih znanstvenih,
tehničnih in gospodarskih strokovnjakov. Po položaju so bili člani sveta predsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (SAZU), rektorji univerz in predsednik Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS).
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles MZT (Uradni list RS, št. 63/1993) iz leta
1993 je določil sestavo, organizacijo in pristojnosti strokovnih teles MZT ter način izbora in
pristojnosti recenzentov in nacionalnih koordinatorjev. Po določbah pravilnika se strokovna
telesa ustanovijo za spremljanje stanja in razvoja znanosti in tehnologije v Republiki Sloveniji z
vidika kakovosti in primerljivosti s svetom, za pripravo pobud in predlogov za oblikovanje
znanstvene in tehnološke politike ter za oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih
in programih in izdelavo strokovnih ocen za pripravo predlogov za izbor projektov in programov
za izvedbo nacionalnega raziskovalnega programa. Strokovna telesa so sveti za raziskave in
razvoj naravoslovno-matematičnih, biotehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih
ved in Svet za tehniške znanosti in tehnološki razvoj. Najvišje strokovno telo ministrstva je
Nacionalni svet za raziskave in razvoj. Člane področnih svetov imenuje minister izmed
strokovnjakov, ki jih predlagajo raziskovalne organizacije, raziskovalne skupine, društva
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raziskovalcev in drugi zainteresirani subjekti. Nacionalni koordinatorji so člani področnih svetov
po svoji funkciji. Predsednika in podpredsednika imenuje minister izmed članov področnih
svetov.
V letu 1994 objavljeni Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja (Uradni list RS, št. 5/1994) je določil, da
predlog projekta temeljnega raziskovanja ocenijo domači in tuji recenzenti, predlog projekta
aplikativnega raziskovanja in projekta razvoja pa ocenijo domači, lahko pa tudi tuji recenzenti.
Recenzent oceni znanstveno oziroma raziskovalno zmožnost raziskovalcev ter znanstveno
relevantnost, racionalnost in varčnost pri organizaciji in izvedbi projekta. Pri predlogih projektov
aplikativnega raziskovanja se poleg navedenega v prejšnjem odstavku oceni tudi družbena
relevantnost.
V istem letu je bil objavljen tudi Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 65 –
2254/1994), ki je določil način zbiranja podatkov za ugotavljanje stanja v raziskovalni
dejavnosti, način izkazovanja podatkov ter merila za izvedbo ocenjevanja kakovosti raziskovalne
dejavnosti. Pravilnik je določil, da so raziskovalne organizacije, ki kandidirajo za javna
raziskovalna sredstva, dolžne bibliografske podatke o raziskovalcih voditi tako, da so vključeni v
sistem COBISS – Kooperativni on-line bibliografski sistem in servisi. COBISS kot centraliziran
sistem bibliografij slovenskih raziskovalcev je bil torej vzpostavljen leta 1994 ter je s podatki o
raziskovalnih rezultatih vseh slovenskih raziskovalcev igral svojo vlogo pri evalvaciji
raziskovalnih rezultatov in predlogov projektov in programov. Pravilnik je podrobno določil tudi
merila za razvrstitev v znanstvene in strokovno-raziskovalne nazive. Kvantitativna merila za
razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive ter način njihove uporabe je
določil Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovnoraziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, št. 75 – 2693/1994).
V letu 1997 je ministrstvo, pristojno za znanost, uveljavilo nov Pravilnik o organizaciji in
pristojnosti strokovnih teles za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja. Glavna
novost v primerjavi s prejšnjim pravilnikom je bila omejitev pristojnosti le na temeljno in
aplikativno raziskovanje (brez razvoja – za ta del je bil ustanovljen Strokovni svet za tehnološki
razvoj). Temu sta sledili preimenovanje Sveta za tehniške znanosti in tehnološki razvoj v
Znanstvenoraziskovalni svet na področjih tehniških ved in preimenovanje Nacionalnega sveta za
raziskave in razvoj v Nacionalni znanstvenoraziskovalni svet (NZRS). Znanstvenoraziskovalnim
svetom posameznih ved je bil dodan še Znanstvenoraziskovalni svet na področju narave in
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kulture Slovenije in Slovencev. Pravilnik je uvedel tudi institut personalno jedro, ki ga
sestavljajo nacionalni koordinator in dva do štirje člani, ki jih predlaga sam koordinator, od
katerih je na področjih naravoslovnih, tehniških in biotehniških ved po eden strokovnjak iz
gospodarstva.
Za potrebe odločanja o alokaciji javnih sredstev za raziskovalno delo je bil v okviru ministrstva,
pristojnega za raziskovalno dejavnost, ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja in v prvih
letih novega tisočletja prenovljen ekspertni sistem na način, ki ga bomo opisali v nadaljevanju.
Najvišje strokovno telo v ekspertni piramidi ministrstva je bil NZRS, ki so ga sestavljali
predsednik in namestnik predsednika ter člani, ki so bili predsedniki znanstvenoraziskovalnih
svetov za posamezna področja. Teh strokovnih teles je bilo šest: Znanstvenoraziskovalni svet na
področjih naravoslovno-matematičnih ved, Znanstvenoraziskovalni svet na področjih tehniških
ved, Znanstvenoraziskovalni svet na področjih medicinskih ved, Znanstvenoraziskovalni svet na
področjih biotehniških ved, Znanstvenoraziskovalni svet na področjih družboslovnih ved in
Znanstvenoraziskovalni svet na področjih humanističnih ved. Člani področnih svetov so bili
nacionalni koordinatorji posameznih področij. Teh področij je bilo 68. Pomembni subjekti v
ocenjevalnih postopkih so bili še recenzenti (tuji in domači) in personalna jedra raziskovalnih
področij,

ki

so

jih

na

predlog

raziskovalnih

organizacij

imenovali

področni

znanstvenoraziskovalni sveti. Recenzentske ocene, ocene recenzentskih skupin oziroma
personalnih jeder, so bile podlaga pri oblikovanju končne ocene predloga raziskovalnega
projekta oziroma programa. Ekspertno ocenjevanje je v Sloveniji še posebej problematično, saj
so praktično vsi ocenjevalci tudi prejemniki javnih raziskovalnih sredstev in s tem seveda v
dvojni vlogi. Že takrat si je pristojno ministrstvo pomagalo tudi z ocenami tujih recenzentov, ki
pa so bili praviloma premalo kritični, saj so bili v večini zaradi načina njihovega izbora v
prijateljskih odnosih s predlagatelji. Glede na navedeno je bilo jasno, da bi morala biti vloga
bibliometrijskih podatkov, predvsem pa bibliometrijskih kazalnikov, kot objektivnih meril
raziskovalnega dela večja.
Dotedanji razvoj vrednotenja raziskovalne uspešnosti v Sloveniji se je dokaj razlikoval od
področja do področja znanosti. Nekje so segali začetki organiziranega pristopa k temu problemu
več kot desetletje nazaj in so bili rezultati naporov vidni, nekatera druga področja pa so se
problema šele začela dobro lotevati, v precejšnji meri ob podpori izkušenj drugih področij in
nekaterih poskusov usklajevanja meril tudi med znanstvenimi področji.
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Pri ocenjevanju znanstvene produkcije prijaviteljev projektov in programov za odločanje za
odobravanje projektov takratnega Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ) naj bi
koordinatorji raziskovalnih področij naravoslovja (matematika, fizika, kemija, biologija,
biokemija in molekularna biologija, geologija, varstvo okolja, farmacija, računalniško intenzivne
metode in aplikacije) pri pripravi predlogov za obravnavo na področnih svetih izhajali iz
pridobljenih recenzentskih ocen in svojega videnja razvoja področja. Adamič s sodelavci
(Adamič et al., 1997) navaja, da koordinatorji na naravoslovno-matematičnih področjih
upoštevajo naslednje kazalnike uspešnosti (raziskovalnega dela): znanstveni članki v revijah s
faktorjem vpliva oziroma da je revija navedena v SCI; znanstvena knjiga, ki jo je izdala
mednarodna založba; poglavje ali članek v znanstveni knjigi, izdani pri mednarodni založbi;
recenzirani članki v zbornikih svetovnih ali evropskih kongresov; patenti, podeljeni v razvitem
svetu; patenti, podeljeni doma; organiziranje svetovnega ali evropskega kongresa (predsednik,
sekretar programskega odbora); uvodno ali plenarno predavanje na mednarodnem kongresu;
urednik revije iz zbirke SCI; urednik znanstvenega zbornika svetovnega ali evropskega
kongresa; urednik knjige, ki jo je izdala mednarodna založba; vodenje mednarodne ali evropske
strokovne zveze.
V sklopu strokovnih teles ministrstva za področje raziskovalno-razvojne dejavnosti so bile še
Komisija za znanstveni tisk in sestanke, Komisija za raziskovalno opremo, Komisija za
knjižnično in informacijsko dejavnost in Komisija za ugotavljanje skladnosti izvolitev v
znanstvenoraziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.
Nov Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 21/2001) je bil uveljavljen leta 2001. S tem
pravilnikom so bili določeni pogoji in merila vsebine in obsega projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja, projektov na področju industrijskih raziskav, postopek in
metodologija za izbor projektov, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov ter
način obveščanja javnosti o rezultatih opravljenega dela. Iz dela pravilnika, namenjenega
ocenjevanju projektov, navajamo naslednje. Znanstveno relevantnost predlogov temeljnih in
aplikativnih projektov ocenijo recenzenti z vidika znanstvene pomembnosti (inovativnost ciljev,
ustreznost metod, aktualnost problematike) in znanstvene kakovosti (usposobljenost skupine,
kadrovska odprtost). Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti recenzenti uporabljajo tudi
bibliografske kazalnike znanstvene uspešnosti, ki jih natančneje določijo znanstvenoraziskovalni
sveti. Družbeno in gospodarsko relevantnost predlogov projektov aplikativnih raziskav
recenzenti ocenijo z vidika uporabnosti raziskovalnih rezultatov za naročnike oziroma
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organiziranosti ali h krepitvi narodne identitete, povečevanja konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva in produktivnosti drugih dejavnosti.
V letu 2002 sprejet nov Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002
pa je določil načela in cilje ter urejal način izvajanja politike raziskovalne in razvojne dejavnosti,
ki se financira iz državnega proračuna in drugih virov ter je usmerjena k doseganju ciljev
družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije. Ta zakon je določil tudi organizacijo
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter pogoje za opravljanje te dejavnosti, kar podpira prehod v
na znanju temelječo družbo, ki postavlja raziskovalno in razvojno dejavnost kot razvojno
prioriteto. Zakon je uvedel institut javne agencije na področju raziskovalne dejavnosti in javne
agencije na področju tehnološkega razvoja, definiral naloge obeh agencij in dal pravno podlago
izvajanju javne službe na podlagi koncesije.
V prvih letih novega tisočletja je tako posnetek stanja glede vzpostavljenega ekspertnega sistema
in evalvacije raziskovalnega dela kazal naslednjo sliko. Za potrebe odločanja o alokaciji sredstev
za temeljno in aplikativno raziskovalno delo in tudi za usposabljanje kadrov, raziskovalno
opremo in drugo raziskovalno infrastrukturo je bil v okviru ministrstva, pristojnega za
raziskovalno dejavnost, organiziran ekspertni sistem, ki je pripravljal izbor predlogov projektov
in programov, prispelih na javne razpise, ki jih je ministrstvo, pristojno za raziskovalno
dejavnost, financiralo oziroma sofinanciralo. Pravna podlaga za ocenjevanje raziskovalne
dejavnosti je bila v 11. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), podrobneje pa je sestavo, organizacijo in pristojnosti strokovnih teles ministrstva,
pristojnega za področje znanosti, določal podzakonski akt Pravilnik o organizaciji in pristojnosti
strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/2003).
Pomemben pravilnik, ki je urejal ocenjevanje raziskovalnega dela, je bil še Pravilnik o
vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela javnih raziskovalnih organizacij (Uradni
list RS, št. 52/1998, 67/1998, 72/98, 102/2001 in 47/2003), ki je bil pomemben predvsem z
vidika ocenjevanja dela raziskovalnih programskih skupin. Najvišje strokovno telo ministrstva je
bil NZRS, ki so ga sestavljali predsednik in namestnik predsednika ter člani, ki so bili
predsedniki znanstvenoraziskovalnih svetov za posamezna področja. Znanstvenoraziskovalni
sveti so bili: Znanstvenoraziskovalni svet na področjih naravoslovno-matematičnih ved,
Znanstvenoraziskovalni svet na področjih tehniških ved, Znanstvenoraziskovalni svet na
področjih medicinskih ved, Znanstvenoraziskovalni svet na področjih biotehniških ved,
Znanstvenoraziskovalni svet na področjih družboslovnih ved in Znanstvenoraziskovalni svet na
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področjih humanističnih ved. Člani področnih svetov so bili nacionalni koordinatorji 68
posameznih področij. Pomembni subjekti v ocenjevalnih postopkih so bili še recenzenti (tuji in
domači) in personalna jedra raziskovalnih področij, ki si jih je izbral koordinator.
V sklopu strokovnih teles ministrstva za področje raziskovalno-razvojne dejavnosti so delovale
še Komisija za znanstveni tisk in sestanke, Komisija za raziskovalno opremo, Komisija za
knjižnično in informacijsko dejavnost in Komisija za ugotavljanje skladnosti izvolitev v
znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive.
Večje spremembe na področju organizacije in pristojnosti strokovnih teles ministrstva,
pristojnega za znanost, je prinesel v letu 2003 sprejeti Pravilnik o organizaciji in pristojnosti
strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/2003). Ta
je kot strokovna telesa ministrstva za področje raziskovalno-razvojne dejavnosti poleg NZRS in
znanstvenoraziskovalnih svetov za posamezne vede navajal še Komisijo za znanstveni tisk in
sestanke, Komisijo za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in
znanstveno-razvojne nazive, Komisijo za raziskovalno opremo in Komisijo za knjižnično in
informacijsko dejavnost. Ukinil je Znanstvenoraziskovalni svet na področju narave in kulture
Slovenije in Slovencev. Kot bistveno novost je določil tudi razloge, zaradi katerih se morajo
člani strokovnih teles izločiti pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa.
Določneje so bile opredeljene naloge personalnih jeder, ki pripravljajo sezname predlaganih
recenzentov, pripravljajo in izvedejo ocenjevalne panele za predloge raziskovalnih programov in
raziskovalnih projektov, prispelih na razpise ministrstva, pripravijo ocene predlogov
raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev, v katerih upoštevajo:
individualno oceno recenzenta, rezultat panelne diskusije, oceno znanstvene kakovosti
programske oziroma projektne skupine in oceno družbene relevantnosti.
3.1.1 Javni razpis za (so)financiranje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov v
letu 2003
Pristojno ministrstvo je objavilo javni razpis (Uradni list RS, št. 83/2002) za izvajanje temeljnih
in aplikativnih raziskovalnih projektov na področjih naravoslovno-matematičnih ved, tehniških
ved, medicinskih ved, biotehniških ved, družboslovnih ved in humanistike. Za financiranje
projektov, uvrščenih na nacionalni prednostni seznam, je bil predviden obseg 110.000 letnih
raziskovalnih ur. Predvideni deleži, namenjeni financiranju projektov v okviru posameznih
znanstvenih ved, so bili naslednji: naravoslovno-matematične vede 12,2 %, tehniške vede
33,9 %, medicina 15,9 %, biotehnika 5,4 %, družboslovje 13,8 % in humanistika 18,8 %.
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Poleg že navedenih pogojev, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj, navajamo še naslednje.
Odgovorni nosilec projekta je lahko tudi raziskovalec, ki je na polno plačanem delovnem mestu
v raziskovalnem programu, vendar ni upravičen do plačila iz projekta. Odgovorni nosilec in ena
tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini morata imeti doktorat znanosti, objavljena
znanstvena dela v zadnjih treh letih, praviloma morata biti v delovnem razmerju v raziskovalni
organizaciji, imeti vsaj en citat v zadnjih petih letih. Alternativa za citat je pri aplikativnih
projektih patent v zadnjih desetih letih ali izkazovanje uspešnega sodelovanja z uporabniki v
zadnjih petih letih.
Obseg temeljnega raziskovalnega projekta je najmanj 1000 letnih raziskovalnih ur, obseg
aplikativnega raziskovalnega projekta je najmanj 500 ur, obseg temeljnega raziskovalnega
projekta je 1700 letnih ur. Odgovorni nosilec temeljnega podoktorskega raziskovalnega projekta
mora biti vodja raziskovalnega programa, ki izkazuje nadpovprečne raziskovalne rezultate. Edini
član temeljnega podoktorskega raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki je mlajši od 35 let in
od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter se praviloma ni usposabljal v tej
programski skupini.
3.1.1.1 Evalvacija
V zvezi z evalvacijo raziskovalnih projektov je takrat veljavni Pravilnik o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni
list RS, št. 21/2001) med drugim navajal naslednje. Predlog projekta temeljnega raziskovanja
ocenijo domači in tuji recenzenti. Predlog projekta aplikativnega raziskovanja praviloma ocenijo
domači recenzenti. Znanstveno relevantnost predlogov temeljnih in aplikativnih projektov
ocenijo recenzenti z vidika znanstvene pomembnosti (inovativnost ciljev, ustreznost metod,
aktualnost problematike) in znanstvene kakovosti (usposobljenost skupine, kadrovska odprtost).
Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti recenzenti uporabljajo tudi bibliografske kazalnike
znanstvene uspešnosti, ki jih natančneje določijo znanstvenoraziskovalni sveti. Družbeno in
gospodarsko relevantnost predlogov projektov aplikativnih raziskav recenzenti ocenijo z vidika
uporabnosti raziskovalnih rezultatov za naročnike oziroma sofinancerje, prispevka k
tehnološkemu napredku, k učinkovitosti družbenosistemske organiziranosti ali h krepitvi
narodne identitete, povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in produktivnosti
drugih dejavnosti. Nacionalni koordinatorji ocenijo predloge projektov ob upoštevanju meril
stroke ter meril, določenih s pravilnikom. Na podlagi lastnih ocen in ocen recenzentov pripravi
nacionalni

koordinator

predlog

razvrstitve

projektov

v

prednostne

skupine.

Znanstvenoraziskovalni sveti posameznih znanstvenih ved na podlagi poročil nacionalnih
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koordinatorjev in predloga razvrstitve projektov razvrstijo projekte na prednostni seznam
področja. NZRS na podlagi prednostnih seznamov področja pripravi končni predlog skupnega
prednostnega seznama za financiranje projektov. Pri pripravi predloga nacionalnega seznama
upošteva usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa in letnih aktov o znanstveni in
tehnološki politiki, prioritete, ki jih določajo posamezna ministrstva in Vlada Republike
Slovenije, področno določene prioritete znanstvenega in tehnološkega razvoja države ter obseg
proračunskih sredstev. Nacionalni seznam določi minister na podlagi predloga NZRS ob
upoštevanju nacionalne razvojne strategije in prioritet, ki jih je sprejela Vlada Republike
Slovenije in za katerih uresničevanje je odgovoren minister.
3.1.2 Javni razpis za (so)financiranje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov v
letu 2004
Pristojno ministrstvo je objavilo javni razpis (Uradni list RS, št. 112/2003) za izvajanje temeljnih
in aplikativnih raziskovalnih projektov na področjih naravoslovno-matematičnih ved, tehniških
ved, medicinskih ved, biotehniških ved, družboslovnih ved in humanistike. Za financiranje
projektov, uvrščenih na nacionalni prednostni seznam, je bil predviden obseg 310.000 letnih
raziskovalnih ur. Morebitnih predvidenih deležev, namenjenih financiranju projektov v okviru
posameznih znanstvenih ved, razpis ne navaja. Vse ostalo je enako kot pri razpisu v letu 2003.
Tudi glede evalvacije v primerjavi s predhodnim razpisom ni večjih razlik.
ARRS, ki je v letu 2004 prevzela od ministrstva, pristojnega za znanost, funkcijo financiranja
raziskovalne dejavnosti na Slovenskem iz javnih virov, iz državnega proračuna, je sprejela vrsto
pravilnikov, s katerimi je uredila svojo dejavnost.
Z vidika evalvacije je pomembno naslednje. Najvišje strokovno in svetovalno telo ARRS je
Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ZSA). Sestavlja
ga šest članov, tako da so zastopana vsa področja znanstvenih ved. Člane in predsednika
znanstvenega sveta imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog SZT. Člani ZSA so
imenovani za dobo petih let brez možnosti ponovnega imenovanja.
Pristojnost ZSA je oblikovanje predloga finančno ovrednotenih prednostnih seznamov za izbor
programov in projektov, opravlja pa tudi naslednje naloge:
 sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov ARRS;
 koordinira in organizira evalvacijske postopke ARRS;

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

28

 oblikuje evalvacijske ocene o raziskovalni in razvojni aktivnosti;
 spremlja stanje in vrednoti razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji
z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti;
 sprejema programe razvoja raziskovalno-razvojne dejavnosti za posamezno znanstveno
vedo oziroma raziskovalno področje;
 pripravlja predloge za oblikovanje in izvajanje ciljev ter instrumentov raziskovalne in
razvojne politike;
 pripravlja poročila o rezultatih raziskovalno-razvojne dejavnosti;
 opravlja druge naloge s področja evalvacijskih postopkov ARRS.
O predlogu prednostnih seznamov iz prejšnjega odstavka odloča Upravni odbor (UO). Če se UO
ne strinja s predlogom prednostnega seznama, lahko za dodatna pojasnila povabi predsednika
ZSA na svojo sejo. Člane UO imenuje in razrešuje ustanovitelj, torej Vlada R Slovenije, za dobo
petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Ustanovitelj imenuje v UO svoje predstavnike
in predstavnike na predlog raziskovalnih organizacij, univerz, SAZU, GZS ter drugih
uporabnikov storitev, reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
društev ali drugih interesnih združenj, in sicer izmed uglednih znanstvenikov, raziskovalcev ter
nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja.
Naslednji pomemben pravilnik, ki ga je ARRS sprejela, da je lahko opravljala svojo dejavnost, je
bil Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
(Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05). Ta pravilnik je bil podlaga za prvi projektni razpis ARRS
(Uradni list RS, št. 54/2005).
3.1.3 Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih)
raziskovalnih projektov v letu 2005
Poleg Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/02) in
navedenega pravilnika so bile podlaga za razpis še usmeritve ministrstva, pristojnega za znanost,
ki so določale, da se v letu 2005 na novo začnejo financirati raziskovalni projekti v obsegu
200.600 letnih raziskovalnih ur. Okvirni razrez po znanstvenih vedah je bil naslednji:
naravoslovno-matematične vede 47.600 raziskovalnih ur, od tega ¼ za tematske projekte, ¼ za
aplikativne projekte in ½ za podoktorske projekte; tehniške vede 57.800 raziskovalnih ur, od
tega ¼ za tematske projekte, ½ za aplikativne projekte in ¼ za podoktorske projekte; medicinske
vede 20.400 raziskovalnih ur, od tega ¼ za tematske projekte, ½ za aplikativne projekte in ¼ za
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podoktorske projekte; biotehniške vede 17.000 raziskovalnih ur, od tega ¼ za tematske projekte,
½ za aplikativne projekte in ¼ za podoktorske projekte; družboslovje 18.700 raziskovalnih ur, od
tega ¼ za tematske projekte, ¼ za aplikativne projekte in ½ za podoktorske projekte;
humanistika 28.900 raziskovalnih ur, od tega ¼ za tematske projekte, ¼ za aplikativne projekte
in ½ za podoktorske projekte. Teme za razpis za tematske projekte, ki so bile novost v
slovenskem prostoru, je ministrstvo določilo na podlagi izhodišč skupine za prioritete,
sestavljene iz vodij razvoja uspešnih slovenskih podjetij (trije prioritetni sklopi). Poleg tematsko
usmerjenih temeljnih in aplikativnih projektov so bili predmet razpisa še aplikativni raziskovalni
projekti ter podoktorski temeljni in aplikativni raziskovalni projekti. Javni razpis je med pogoji
navedel, da morajo vodja projekta in najmanj tretjina projektne ekipe dosegati najmanj 20 točk iz
znanstvenih objav, opredeljenih v posameznih točkah pravilnika.
Obseg tematsko usmerjenega temeljnega projekta je bil praviloma najmanj 1360 letnih
raziskovalnih ur, aplikativnega projekta pa praviloma najmanj 680 raziskovalnih ur.
3.1.3.1 Evalvacija
Že prej omenjene usmeritve pristojnega ministrstva določajo, da se recenzijski postopek za
ocenjevanje tematskih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov izvede z okvirno 20
recenzenti, za vsako vedo po trije, organiziranimi v skupine po tri ločeno za tematske,
aplikativne in podoktorske raziskovalne projekte. Izbira recenzentov se opravi med uspešnimi
slovenskimi znanstveniki, ki delajo v tujini, z upoštevanjem dokumentirane izjemne znanstvene
relevance. Rezultat dela recenzentov so seznami raziskovalnih projektov za posamezne
kategorije, razdeljene v tri skupine (zelo dobri, povprečni, slabi). Ocenjevanje raziskovalnih
projektov poteka v dveh delih. V prvi fazi recenzenti prejmejo zgolj vsebino projektov in izločijo
vsebinsko slabe projekte (20 %). Ocenjujejo znanstveno kakovost projekta, potencialne
družbeno-ekonomske učinke in izvedljivost projekta glede na predlagano trajanje projekta, obseg
projekta in razpoložljivo raziskovalno opremo. Pri tematskih projektih ocenijo tudi skladnost
vsebine projekta z razpisano temo. V drugi fazi, ko se obravnavajo vsebinsko dobri projekti, se
recenzentom vročijo podatki predlagateljev (organizacije, vodje projektne skupine, sestava
projektne skupine z njihovimi referencami). Recenzenti ocenjujejo reference vodje
raziskovalnega projekta in ostalih članov projektne skupine, mednarodno vpetost skupine in
relevantnost skupine za gospodarski/družbeni razvoj. Po združitvi ocen iz prve in druge
ocenjevalne faze se po posameznih znanstvenih vedah najbolje ocenjeni projekti po posameznih
tipih projektov uvrstijo na seznam projektov, ki so predlagani v financiranje. Vsi drugi projekti,
ki so bili ocenjevani v drugi fazi, preidejo v nadaljnje ocenjevanje, ki ga opravijo nacionalni
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koordinatorji za posamezna raziskovalna področja. Ti ocenjujejo vsebino projekta,
usposobljenost projektne skupine za izvedbo projekta, relevantnost projekta za aplikacijo v
Sloveniji, izvedljivost projekta s predlagano projektno skupino. Za tematsko usmerjene projekte
delo koordinatorja opravi predsednik znanstvene vede, za interdisciplinarne tematsko usmerjene
projekte pa predsednik ZSA. Ta znanstveni svet na podlagi poročil recenzentov in koordinatorjev
oblikuje končni predlog prednostnega seznama in ga posreduje upravnemu odboru agencije v
sprejem.
Bistvene novosti v evalvacijskih postopkih v ARRS glede na prejšnjo organiziranost v
pristojnem ministrstvu sta prinesla Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za
področje raziskovalne dejavnosti – številka: 0071-19/2006/1, Ljubljana, 13. 4. 2006, v veljavi do
27. 3. 2009, in Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list
RS, št. 39/06, 106/06, 39/07 in 41/09). Uvedene so bile bistvene spremembe v organizaciji in
delovanju ekspertnih teles, sedaj v okviru ARRS.
Namen Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne
dejavnosti je bil zagotoviti pravno podlago za vzpostavitev ekspertnega sistema ARRS, ki
omogoča strokovno korektno in neodvisno ocenjevanje programskih in projektnih predlogov,
mentorjev za mlade raziskovalce in drugih razpisov oziroma aktivnosti na področju raziskovalne
dejavnosti. Pravna podlaga za ocenjevanje raziskovalne dejavnosti je bila v Zakonu o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1, 61/06-Zdru-1,
112/07), navedeni pravilnik pa je podrobneje določal sestavo, organizacijo in pristojnosti
strokovnih teles ARRS. Bistveni novosti glede na prejšnjo organiziranost sta bili imenovanje
občasnih strokovnih teles za evalvacijo posameznih razpisov ali pa na primer poročil o delu in
opustitev instituta nacionalnega koordinatorja za posamezna znanstvena področja. Še vedno so
bili predvideni ZSV ved kot stalna strokovna telesa, vendar ne z vsemi nalogami, kot so jih imeli
do tedaj.
Pravilnik je določal naslednja pomembna načela pri vzpostavitvi ekspertnega sistema:
 celostna skrb za razvoj ved in področij, ki jo zagotavljajo ZSA, ZSV ter druga stalna in
občasna telesa ARRS;
 ohranjanje specifike posameznih ved in področij, kar omogočajo pristojnosti ZSV in
ZSA;
 ločena obravnava posameznih razpisov;
 ločitev recenzentskega dela in odločanja o financiranju;
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 zagotovitev zunanjih recenzij v sodelovanju z izbranimi tujimi agencijami, na predlog
ZSV in po odločitvi ZSA – na vseh razpisih, kjer je to smiselno;
 čim širši nabor članov delovnih teles, izbranih na predlog raziskovalcev po znanstvenih
vedah;
 potrjevanje sestave stalnih in začasnih delovnih teles avtonomno v ARRS;
 izogibanje nasprotju interesov.
Za naloge ZSV je določil:


pripravi predloge metodologij ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke;



obravnava poročila občasnih delovnih teles o uvrstitvi predlogov programov, projektov,
mladih raziskovalcev oziroma druga poročila po razpisih s področja ZSV ter o tem
podaja predloge ZSA;



pripravlja poročila o rezultatih in učinkih raziskovalnih programov in projektov ter
financiranja vseh drugih oblik znanstvenoraziskovalne dejavnosti;



daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na svojem področju;



spremlja potek izvajanja in financiranja sprejetih programov, projektov in drugih
pogodbenih obvez ARRS s področja ZSV, kar vključuje tudi administrativno strokovni
vidik;



spremlja učinke določil pravilnikov in predlaga dopolnitve;



določa in dopolnjuje sezname bibliografskih baz podatkov, znanstvenih revij in
mednarodnih založb, ki se uporabljajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij; iz
bibliografskih baz podatkov izloča publikacije, ki ne ustrezajo znanstvenim merilom;
določa in dopolnjuje sezname znanstvenih zbirk, korpusov in znanstvenih arhivov, ki se
upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. Skupaj z IZUM določi postopke
ugotavljanja zaključenih enot v navedenih zbirkah;



člani znanstvenoraziskovalnega sveta sodelujejo z osrednjimi informacijskimi centri
(OSIC) pri presoji ustreznosti razvrstitve znanstvenih del po tipologiji COBISS;



za svoje delo lahko člani ZSV oblikujejo posvetovalne skupine;



opravlja druge naloge za zagotavljanje skladnega razvoja znanstvene vede v okviru
pristojnosti ZSV.

Kot rečeno so bile novost občasna strokovna telesa ZSA: Strokovno telo za ocenjevanje
mentorjev mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, Strokovno telo za ocenjevanje
raziskovalnih programov, Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov, Strokovno telo
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za raziskovalno opremo, Strokovno telo za znanstveni tisk, Strokovno telo za znanstvene
sestanke, Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov. Občasna strokovna
telesa za znanstveni tisk, za znanstvene sestanke ter za tujo znanstveno literaturo in baze
podatkov se imenujejo za dobo štirih let. Mandat ostalih občasnih strokovnih teles pa je omejen
na izvedbo posameznega razpisa oziroma ocenjevalnega postopka.
Naloge občasnega strokovnega telesa so:


izvaja evalvacijske postopke za posamezen razpis ali drug ocenjevalni postopek in
ocenjuje predloge vlog, prispelih na razpis. Rezultat dela je predlog prednostnega
seznama, vključno s predlogom višine finančnih sredstev, ki ga posreduje ZSV in ZSA v
obravnavo in sprejetje;



sodeluje pri oblikovanju in obravnavanju gradiv iz pristojnosti strokovnega telesa;



pripravlja poročila s svojega strokovnega področja za ZSV in ZSA;



opravlja druge naloge v skladu s svojim strokovnim področjem.

Nabor potencialnih članov stalnih in občasnih strokovnih teles je sestavljen iz predloga
raziskovalcev.
Člane znanstvenoraziskovalnih svetov ved imenuje ZSA izmed kandidatov, ki jih predlagajo
raziskovalci s področja ved. Predsednika ZSV imenuje ZSA na predlog SAZU, namestnika
predsednika ZSV pa imenuje ZSV izmed članov ZSV. SAZU poda predlog v dveh mesecih po
pozivu, sicer ZSA imenuje predsednika ZSV na predlog članov ZSV.
ARRS povabi raziskovalce po vedah k podajanju in usklajevanju predlogov za člane ZSV –
svetnike za posamezno disciplino oziroma skupino disciplin.
Predsednika, namestnika predsednika in člane občasnih strokovnih teles imenuje ZSA pred
vsakokratnim začetkom izvajanja ocenjevalnih postopkov oziroma ob začetku mandata na
podlagi predlogov znanstvenoraziskovalnih svetov ved in po svoji presoji.
ZSV ved pripravijo predloge recenzentov za načrtovan ocenjevalni postopek. ZSA ta predlog
potrdi oziroma po potrebi dopolni in ga posreduje občasnemu strokovnemu telesu. Občasno
strokovno telo na podlagi predloga ZSA pred odpiranjem predlogov, prispelih na razpis, imenuje
recenzente in pri sestavi upošteva metodologijo ocenjevalnega postopka.
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Naloga recenzentov je izdelati oceno na razpis prispelih predlogov skladno s predpisano
metodologijo ocenjevanja in z upoštevanjem znanstvene kakovosti predloga, skladnosti z
razpisnimi določili, kvantitativnih kazalnikov znanstvene uspešnosti in najpomembnejših
dosežkov prijavitelja. Znanstveno kakovost predloga, prispelega na razpis, ocenjujejo recenzenti,
ki izpolnjujejo merila znanstvene odličnosti, družbeno in razvojno relevanco pa recenzenti, ki
izpolnjujejo merila razvojno strokovne odličnosti.
Recenzenti so lahko slovenski ali tuji državljani. Recenzenti so lahko tuji strokovnjaki, uvrščeni
na seznam recenzentov na podlagi individualnih vabil, na podlagi pogodb s tujimi izbranimi
agencijami oziroma na podlagi meddržavnih dogovorov.
Seznam recenzentov se objavi ob koncu leta po abecednem redu za vse ocenjevalne postopke
skupaj na spletnih straneh ARRS. Seznam je razdeljen na dva dela, na seznam recenzentov
znanstvene uspešnosti in seznam recenzentov razvojno strokovne uspešnosti.
Drugi ključni pravilnik, torej Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti,
je določil kazalnike in merila za ocenjevanje znanstvene in strokovne uspešnosti izvajalcev
raziskovanja, ki so (so)financirani s sredstvi ARRS. Namen pravilnika je bil zagotoviti integralen
okvir za presojo znanstvene in strokovne uspešnosti, ki temelji na najvišjih in mednarodno
primerljivih standardih, upoštevajoč naslednje parametre: a) posebnosti posameznih ved, njihovo
kulturo objavljanja in citiranja ter različno stopnjo vpetosti v mednarodni oziroma nacionalni
znanstveni prostor; b) razločevanje med temeljnimi in aplikativnimi (razvojnimi) raziskovalnimi
projekti, kar se odraža v specifičnosti in prilagojenosti zahtev in meril, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci; c) upoštevanje raziskovalne uspešnosti, kar pomeni, da sta poleg kvantitativnega
ocenjevanja na podlagi bibliometrijskih kazalnikov vključeni tudi vrednotenje raziskovalne
uspešnosti v smislu recenzentske presoje predloga in vrednotenje petih najpomembnejših
dosežkov prijavitelja.
Pri ocenjevanju raziskovalne uspešnosti se smiselno uporabljajo določila od 16. do 22. člena
Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni
list RS, št. 23/08), ki opredeljujejo merila ocenjevanja, kazalnike raziskovalne kakovosti,
družbeno-ekonomske

in

kulturne

relevantnosti

ter

kazalnike

kakovosti

raziskovalne

usposobljenosti, razvojne uspešnosti in upravljavske sposobnosti.
V ocenjevalnih postopkih se ločeno upoštevajo kvantitativni elementi (bibliometrijski kazalniki,
citati, finančno vrednoteno sodelovanje z uporabniki ipd.) in vsebinske ocene recenzentov (do
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pet najpomembnejših znanstvenih in do pet družbeno oziroma ekonomsko relevantnih dosežkov,
ocena vsebine projekta ipd.).
Podrobna uporaba kvantitativnih meril se opredeli v metodologiji ocenjevalnih postopkov.
Pomembnost oziroma utež znanstvene in strokovne ocene za sprejemanje odločitev se spreminja
glede na vrsto in finančni obseg raziskave, ki je predmet ocenjevanja. Pri temeljnih raziskavah
dobi večjo težo znanstvena uspešnost, pri aplikativnih raziskavah pa dobi večjo težo uspešnost
prenosa in uporabe znanja, ki se upošteva v ocenah recenzentov.
Pomembno merilo znanstvene uspešnosti je citiranost objavljenih del, ki se ocenjuje s skupnim
številom citatov, povprečnim številom citatov na delo, deležem visoko citiranih del in deležem
del, ki niso bila citirana.
Pri ocenjevanju družbene oziroma ekonomske relevance se v ocenjevalnih postopkih opredelijo
tudi druga kvantitativna merila sodelovanja raziskovalcev z drugimi financerji raziskav.
Znanstvena in strokovna dela (bibliografske enote), ki se ocenjujejo, morajo biti katalogizirana v
sistemu COBISS.SI. Verifikacijo ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot, ki so predmet
ocenjevanja znanstvene uspešnosti po veljavni tipologiji dokumentov ali del za vodenje
bibliografij v sistemu COBISS, izvajajo OSIC po znanstvenih vedah.
Znanstvena in strokovna dela se točkujejo. Točkujeta se znanstvena uspešnost ter uspešnost
prenosa in uporabe znanja, t.j.strokovna uspešnost. Število točk se deli s številom avtorjev
prispevka. Če je avtorjev več kot 10, se število točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N
število avtorjev (izraz 10*log10N npr. pomeni 10 pri 10 avtorjih, 20 pri stotih avtorjih in 30 pri
tisoč avtorjih). Točke strokovne uspešnosti se ne uporabljajo samostojno, ampak se uporabijo
samo za dopolnitev točkovanja znanstvene uspešnosti.
ARRS za vsak razpis posebej opredeli metodologijo ocenjevanja, v okviru katere opredeli
ocenjevanje izjemnih dosežkov. Prijavitelj v prijavi navede do pet izjemnih dosežkov na
znanstvenem in do pet izjemnih dosežkov na strokovnem področju.
Izjemni dosežki so na primer: nadpovprečna citiranost v znanstveni disciplini po metodologiji
WoS, citati izven WoS, objave, ki jih točkovanje po mnenju avtorja ne ovrednoti ustrezno (npr.
udeležba na izjemno pomembnem kongresu, objava v reviji Science, Nature ipd.), delo pri
nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki, pomembne objave z večjim številom
avtorjev in skupin (delež avtorja), nagrade, medalje, uredništva, uspešni prenosi in uporabe
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znanje, prodaje patentov ipd. Ocena izjemnih dosežkov mora imeti pri ocenjevanju primerljivo
težo s kvantitativnim ocenjevanjem bibliografskih kazalnikov znanstvene in strokovne
uspešnosti.
Kvantitativni podatki se uporabljajo individualno za petletno obdobje oziroma pri izkazovanju
citiranosti za desetletno obdobje, pri ocenjevanju skupin pa lahko tudi za enoletno obdobje. Pri
točkovanju znanstvene uspešnosti je treba upoštevati razlike v načinu objavljanja med vedami, ki
se kažejo v tem, da je objavljanje v naravoslovju, tehniki, biotehniki in medicini najodmevnejše
v čim kakovostnejših mednarodnih znanstvenih revijah, objavljanje v družboslovju v
znanstvenih monografskih publikacijah in znanstvenih revijah, objavljanje v humanistiki pa tudi
v drugih vrstah znanstvenih publikacij. Upoštevati je treba tudi naravo znanstvenega objavljanja,
ki je v mnogih elementih tesno povezano s strokovnim delom.
Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se skupno število točk raziskovalne uspešnosti izračuna
tako, da se za vse vede upoštevajo prispevki v kategorijah iz 5. člena tega pravilnika: 1. A, B, C,
2. A, E, F in 3. A, B (skupne točke), in sicer na naslednji način:
Za naravoslovje, medicino in biotehniko: število točk je sestavljeno iz skupnih točk in preostalih
točk znanstvene uspešnosti (5. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih
točk ne preseže 15 % skupnega števila točk.
Za tehniko: število točk je sestavljeno iz skupnih točk, iz kategorije 1. C, če revija izhaja v
svetovnem jeziku (angleški, francoski, nemški, ruski, španski), in iz preostalih točk znanstvene
uspešnosti (5. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk ne preseže
15 % skupnega števila točk.
Za družboslovje: število točk je sestavljeno iz skupnih točk iz kategorije 1. C, če revija izhaja v
svetovnem jeziku (angleški, francoski, nemški, ruski, španski), števila točk v kategoriji 2. B,
števila točk v kategoriji 3. C, če je monografija izdana pri tuji založbi, in preostalih točk
znanstvene uspešnosti (5. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni meri, da vsota preostalih točk
ne preseže 15 % skupnega števila točk.
Za humanistiko: število točk je sestavljeno iz celotnega števila točk znanstvene uspešnosti
(5. člen tega pravilnika). K tem točkam se prištejejo točke strokovne uspešnosti (6. člen tega
pravilnika), vendar le v tolikšni višini, da njihova vsota ne preseže 15 % skupnega števila točk.
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Za interdisciplinarne raziskave: število točk je sestavljeno iz celotnega števila točk znanstvene
uspešnosti (5. člen tega pravilnika). K tem točkam se prištejejo točke strokovne uspešnosti
(6. člen tega pravilnika), vendar le v tolikšni višini, da njihova vsota ne preseže 15 % skupnega
števila točk. Interdisciplinarne raziskave so opredeljene v vsakem razpisu posebej.
Metodologija ocenjevalnih postopkov opredeli mejno vrednost upoštevanega števila točk, ki je
določena tako, da je blizu vrednostim najboljših slovenskih raziskovalcev. Metodologija tudi
opredeli način izračuna točk, ki ločeno upošteva objave v prvi četrtini revij SCI ali v SSCI
oziroma objave v najboljših znanstvenih revijah in v monografijah, izdanih pri mednarodnih
založbah.
3.1.4 Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v
letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008
V letu 2007 je ARRS prvič skupaj objavila javni poziv za mentorje mladim raziskovalcem in
projektni razpis (Uradni list RS, št. 63/2007). Usmeritve pristojnega ministrstva za dodelitev
proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008 so določale, da se bodo na novo
začeli (so)financirati tematsko usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti, splošni
temeljni in aplikativni raziskovalni projekti ter temeljni in aplikativni podoktorski projekti in
podoktorski projekti za gospodarstvo. Določen je bil naslednji okvirni razrez sredstev po
znanstvenih vedah: naravoslovno-matematične vede 17 %, tehniške vede 28 %, medicinske vede
17 %, biotehniške vede 6 %, družboslovje 6 %, humanistika 21 % in interdisciplinarna področja
5 %. Usmeritve v okviru razpisa so določile tudi štiri prednostna področja raziskav in dve
velikosti projektov, manjši (50.000 EUR letno) in večji projekti (100.000 EUR letno). Večji
projekti so aplikativni, vsebovati morajo vsaj dve sodelujoči raziskovalni organizaciji (zavod ali
gospodarsko družbo in univerzo) in tujega sodelujočega partnerja ter morajo dokazovati
sofinanciranje. Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so bili določeni v Metodologiji za
(so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008, Pravilniku o (so)financiranju temeljnih,
aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) in v Pravilniku o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in
39/07). Navedeni dokumenti so določili vstopne pogoje za vodje projektov (najmanjše število
točk iz naslova znanstvenih objav, citiranost) in evalvacijske pogoje, kriterije, kazalnike in
merila za ocenjevanje predlogov projektov. Postopek prijavljanja in ocenjevanja predlogov
projektov je potekal v dveh fazah. V prvi fazi so prijavitelji vložili kratke projektne prijave.
Prijavitelji projektov, izbranih v drugo fazo, pa so bili pozvani, da predložijo širšo prijavo
raziskovalnega projekta.
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3.1.4.1 Evalvacija
ARRS je za kratke projektne prijave pridobila ekspertne ocene B1, B2 in B3 (domači recenzent –
ocena relevantnosti za družbeno-ekonomski razvoj B2 in B3 in tuji recenzent – ocena znanstvene
odličnosti B1 in B2) ter na podlagi kvantitativnih podatkov izračunala ocene A1, A2 in A3.
Oznake pomenijo: B1 – ocena izjemnih raziskovalnih dosežkov vodje predlaganega projekta; B2
– ocena vsebine predlaganega projekta (raziskovalno-razvojna kakovost projekta, relevantnost in
potencialni družbeno-ekonomski vpliv rezultatov projekta, organiziranost in izvedljivost
projekta) in B3 – ocena izjemnih družbeno-ekonomsko relevantnih dosežkov predlaganega vodje
projekta.
ARRS je posredovala gradivo v panelno obravnavo. Panel so sestavljali občasno ekspertno telo,
ustanovljeno za evalvacijo konkretnega razpisa, in tuji recenzenti. Na podlagi ocen kratkih prijav
po področjih znotraj posameznih ved je panel ločeno za vsako vedo in za vsako področje ter
posebej za področje interdisciplinarnosti z večinsko odločitvijo oblikoval predlog sklepa o
uvrstitvi prijav raziskovalnih projektov v drugo fazo izbora, pri čemer je upošteval usmeritve
ministrstva. Panel je razvrstil projekte v tri kategorije. V kategorijo A so bili uvrščeni tisti
projekti, ki so bili na vrhu seznama po skupni oceni (A1 + A2 + A3 + B1 + B2 + B3), hkrati pa so
imeli dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici). V tej kategoriji je bilo do največ
10 % vseh odobrenih projektov, projekti iz te skupine pa so bili neposredno predlagani za
financiranje. V kategorijo B so se uvrstili projekti iz dveh enako velikih skupin, in sicer iz
projektov na vrhu seznama skupne ocene (A1 + A2 + A3 + B1 + B2 + B3) in projektov z dobro
ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici). V to kategorijo se je uvrstilo približno
dvakratno število projektov glede na predvideno število projektov, uvrščenih v financiranje po
znanstvenih vedah in posebej za področje interdiscipliniranosti. Kategorija C je vključevala
projekte, ki niso dosegli dovolj velikega števila točk oziroma visokih ocen, da bi se uvrstili v
zgornji dve kategoriji, in so bili zavrnjeni. Panel je pripravil za vsak projekt posebej pisno
utemeljitev.
Prijavitelje, ki so bili uvrščeni v drugo fazo izbora projektov, je ARRS pozvala, da predložijo
širšo, dopolnjeno prijavo raziskovalnega projekta. Prijavo sta ocenila dva tuja recenzenta. Vsak
recenzent je ocenil nekaj projektov in napisal utemeljitev ocen. V postopku ocenjevanja je bila
upoštevana povprečna ocena obeh recenzentov. Ocena recenzenta je bila sestavljena iz enakih
elementov kot v prvem delu, le da je bila vsebina projekta razširjena. Recenzent je prejel
prijavno vlogo s celotno razpisno dokumentacijo in z ocenami iz I. faze izbora projektov.
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ARRS je prispele ocene s komentarji posredovala članom panela in prijaviteljem, ki so lahko
podali svoje mnenje na ocene recenzentov. Panel so sestavljali člani občasnega strokovnega
telesa za evalvacijo raziskovalnih projektov in tuji recenzenti. Obravnavali so utemeljitve ocen
recenzentov in odziv prijaviteljev na pisne ocene, podrobneje pa so se ukvarjali s projekti, kjer so
bile recenzentske ocene neusklajene. Predlog razvrstitve prijav za (so)financiranje raziskovalnih
projektov je bil sprejet z večinsko odločitvijo in pisno obrazložitvijo ocen, in sicer za vsako
znanstveno vedo posebej in za interdisciplinarne projekte, ločeno za večje projekte, manjše
projekte in podoktorske projekte.
ZSA kot najvišje ekspertno in svetovalno delo agencije je obravnaval seznam projektov, kjer je
upošteval razvrstitev panela, hkrati pa je lahko delno prerazporedil razmerje med tipi projektov
znotraj znanstvenih ved na podlagi v razpisu določenih kriterijev in meril. Pri oblikovanju
končnega predloga je poleg ranga po področjih upošteval tudi razpoložljive zmogljivosti
področij. Končni predlog je poslal UO ARRS v sprejem.
Pri kvantitativnem ocenjevanju so bila upoštevana naslednja merila:
Kvantitativno oceno (ocena A) kandidata za vodjo raziskovalnega projekta sestavljajo trije
elementi ocenjevanja, od katerih dva merita raziskovalno uspešnost kandidata za vodjo projekta
(oceni A1 in A2), tretji element (ocena A3) pa meri uspešnost kandidata za vodjo projekta pri
pridobivanju sredstev za projekte, ki niso sredstva ARRS.
Kvantitativne ocene A1, A2 in A3 se določijo na podlagi meril, in sicer:
A1 – točke SICRIS (COBISS) (upoštevane točke) za objavljena raziskovalna dela za petletno
obdobje, ocena: 0–5, vir: SICRIS (COBISS);
A2 – normirano število čistih citatov v obdobju zadnjih deset let iz baz WoS, kjer se upoštevajo
citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Dela, ki se citirajo v tem obdobju, so
lahko objavljena tudi prej. Citati so normirani tako, da je število citatov objavljenega dela
deljeno s srednjim faktorjem vpliva (IF) področja WoS, v katerem je bilo objavljeno znanstveno
delo, ocena: 0–5 , vir: SICRIS (WoS);
A3 – sredstva drugih uporabnikov za petletno obdobje. Sredstva se normirajo glede na izvor:
faktor 1: evropski projekti, drugi mednarodni projekti in projekti za gospodarstvo,
faktor 0,5: projekti za druga ministrstva in drugo.
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V primeru, da je prijavitelj univerza ali gospodarska družba ali pa je kandidat za vodjo
posameznik, ki je primarno v rednem delovnem razmerju na univerzi oziroma gospodarski
družbi, se pri oceni A3 upošteva drugačen normalizacijski faktor kot pri drugih prijaviteljih (za
faktor 1,5 ugodnejše za univerzo ali za gospodarsko družbo, za sredstva, pridobljena na univerzi
oziroma na gospodarski družbi), ocena: 0–5.
Oceno za vse tri elemente, A1, A2 in A3, se pod mejno vrednostjo Ai mejna določi linearno med
0 in 5.
Mejne vrednosti za javni razpis 2007 so bile:
A1mejna = 1000
A2mejna = 1000
A3mejna = 8 FTE
Raziskovalci, ki imajo vrednost Ai večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 5. Mejne vrednosti
A1mejna, A2mejna in A3mejna so določene tako, da so blizu največjim vrednostim slovenskih
raziskovalcev. Ker se dosežki raziskovalcev v posameznih vedah zelo razlikujejo, je posledica
točkovanja ta, da so pri tehniki zelo pomembna sredstva drugih uporabnikov A3, medtem ko pri
humanistiki in medicini ta element ocenjevanja ne igra pomembne vloge. Ocena A2, s katero se
ocenjuje odmevnost (citiranost), ima pri družboslovju in humanistiki bistveno manjšo vlogo kot
pri drugih vedah. Ocena A se dobi s seštevkom posameznih kvantitativnih ocen:
A = A1 + A2 + A3
3.1.5 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 – razpis v letu
2009
Nekoliko drugačen kot v preteklih dveh letih je bil projektni razpis ARRS v letu 2009 (Uradni
list RS, št. 63/2009). Predmet razpisa je bilo (so)financiranje izvajanja raziskovalnih večjih in
manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih
projektov. Prednostni sklopi in področja za raziskovalne projekte so bili opredeljeni v
Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT). Predmet navedenega
razpisa so bili tudi podoktorski temeljni in aplikativni raziskovalni projekti ter podoktorski
projekti za gospodarstvo.
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ARRS je v skladu z zgoraj navedenimi Usmeritvami MVZT izbrala po najmanj en večji
aplikativni projekt za naslednje vsebinske prioritete:
 prvi prioritetni sklop: informacijske in komunikacijske tehnologije – IKT (vključuje tudi
računalništvo in informatiko);
 drugi prioritetni sklop: napredni (novi) sintetični kovinski in nekovinski materiali in
nanotehnologije;
 tretji prioritetni sklop: kompleksni sistemi in inovativne tehnologije (vključuje tudi
tehnologije vodenja procesov);
 četrti prioritetni sklop: tehnologije za trajnostno gospodarstvo (energijske in
okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za racionalno rabo energije, za izrabo novih in
obnovljivih virov energije, za varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo, za
zagotavljanje in kontrolo kakovosti okolja, hrane, zdravja in izdelkov ipd.);
 peti prioritetni sklop: zdravje in znanost o življenju (meddisciplinarne raziskave na
področju naravoslovno-tehniških in biotehniških, farmacevtskih in medicinskih ved, ki so
povezane z zahtevami evropskih direktiv s področja kakovosti življenja).
Obenem je ARRS v skladu z Usmeritvami MVZT izbrala po en večji projekt na naslednjih
področjih:


temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec;



temeljni znanstveni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki dela
v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo;



aplikativni znanstveni projekt s področja vesoljskih raziskav.

Cilj javnega razpisa je bil izbor:


večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov,



manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov,



podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter



podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so
namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo ter ki
se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in
znanje v gospodarstvu.

V okviru razpisa sta bili določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov:
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manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s področja

a)

klinične medicine lahko kot manjši projekt prijavijo projekt v vrednosti 50.000 EUR;
Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A
(1990 na področju klinične medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B (1770 na področju
klinične medicine), 3100 letnih ur cenovnega razreda C (1550 na področju klinične medicine) ali
2780 letnih ur cenovnega razreda D (1390 na področju klinične medicine).
večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR. Prijavitelji s področja

b)

klinične medicine lahko kot večji projekt prijavijo projekt v vrednosti 100.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 7960 letnih ur cenovnega razreda A
(3980 na področju klinične medicine), 7080 letnih ur cenovnega razreda B (3540 na področju
klinične medicine), 6200 letnih ur cenovnega razreda C (3100 na področju klinične medicine) ali
5560 letnih ur cenovnega razreda D (2780 na področju klinične medicine).
Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi aplikativni, so morali dodatno obvezno izpolnjevati
naslednje zahteve:
a) aplikativni projekti:


vključevati najmanj tri po tipu (glede na status) različne slovenske raziskovalne
organizacije (raziskovalni zavod, univerzo in gospodarsko družbo),



vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in



izkazovati sofinanciranje.

b) temeljni projekti:


vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski raziskovalni
organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali gospodarsko družbo),



vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in



izkazovati, da ima vodja projekta visoko nadpovprečne raziskovalne dosežke (A1 + A2 +
A3 > 11 za naravoslovje in tehniko, A1 + A2 + A3 > 10 za medicino in biotehniko, A1 +
A2 + A3 > 6 za družboslovje in A1 + A2 +A3 > 5 za humanistiko).

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno
znanstveno vedo, opredeljene v Metodologiji, je pridobila in izračunala ARRS. ARRS je za
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izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki so bili vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in
evidencah ARRS na dan zaključka javnega razpisa (oceni A1 in A2).
Razpis je potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji so se na razpis prijavili v I. fazi s kratko prijavo.
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje predlogov projektov so bili
opredeljeni v Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih
projektov (Uradni list RS, št. 23/09), Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41 – 1992/09) in Pravilniku o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/2007), metoda
ocenjevanja pa v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v
letu 2010 (razpisi v letu 2009).
3.1.5.1 Evalvacija
Postopek ocenjevanja predlogov projektov je potekal v dveh fazah:
I. faza:
a) Predizbor
ARRS je skladno z Metodologijo določila raziskovalce, vpisane v evidenco ARRS, ki se lahko
avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja. O možnosti avtomatične uvrstitve v drugi krog
ocenjevanja projektov so bili raziskovalci, izbrani na podlagi uvrstitve po vrstnem redu po
skupni oceni A1 + A2 + A3 na seznamu znotraj področja, skladno z Metodologijo obveščeni ob
objavi javnega razpisa. Ocene za vrednosti A1 in A2 iz baze SICRIS so bile izračunane na dan
22. 7. 2009. V primeru, da so se ti raziskovalci prijavili na razpis, so v prijavni vlogi za I. fazo
napisali zgolj naslov projekta in izpolnili administrativne podatke. Če prijave niso oddali do
zaključka razpisa, se niso mogli uvrstiti v II. fazo izbora kot projekti kategorije A. Število tako
izbranih raziskovalcev je bilo približno enako predvidenemu številu izbranih projektov.
Predizbora ni bilo pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.
b) Izbor na razpisu
ARRS je na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, razvrstila projekte v dve
kategoriji, A in B.
Kategorija A: projekti so bili določeni izmed projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1
+ B2 + B3. Projekti kategorije A še niso izbrani za financiranje.
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Kategorija B: v to kategorijo so uvrščeni projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti
kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo oceno B1 + B2 + B3
nižjo kot 12.
II. faza:
Prijavitelje, ki so se uvrstili v II. fazo izbora projektov (kategorija A), je agencija pozvala, da v
roku treh tednov oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta.
Izbor raziskovalnih projektov
I. faza:
Prijave so bile ocenjene po postopku in na način, kot sta ga določala pravilnik o projektih in
metodologija.
Strokovno telo je pripravilo predlog seznama projektov za II. fazo izbora (kategorija A) in
predlog seznama projektov za zavrnitev po I. fazi izbora (kategorija B) ter ju posredovalo v
obravnavo ZSA.
ZSA je sprejel predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A za
II. fazo izbora prijav in predlog seznama projektov kategorije B za zavrnitev po I. fazi izbora.
Predlog sklepa je posredoval v odločitev Upravnemu odboru ARRS.
II. faza
Strokovno telo je pripravilo predlog prednostnega seznama projektov in ga posredovalo v
obravnavo ZSA. ZSA je oblikoval predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za
izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posredoval v odločitev Upravnemu odboru
ARRS. Upravni odbor ARSS je odločil tudi o pritožbi zoper sklep o izboru raziskovalnih
projektov.
3.2

EVALVACIJA RAZISKOVALNIH PROGRAMOV

Ministrstvo, pristojno za znanost, je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja uvedlo
financiranje raziskovalnih projektov, ki so zamenjali tako imenovane usmerjene raziskovalne
programe. Sicer dober namen, spodbuditi tekmovalnost z razpisi za temeljne in aplikativne
projekte, se je kaj kmalu izrodil v popolno drobitev državnih sredstev za raziskovalno delo, saj je
povprečni obseg financiranja raziskovalnega projekta postal enak financiranju enega polno
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plačanega raziskovalca. Ob koncu devetdesetih let se je tako dotedanje projektno financiranje
raziskovanja preoblikovalo v programsko-projektni način.
Od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja torej poteka financiranje znanstveno-raziskovalnega
dela iz javnih virov v Sloveniji v pretežni meri preko programskih raziskovalnih skupin.
Programsko raziskovalno skupino lahko sestavljajo raziskovalci ene ali več organizacijskih enot
(oddelek, laboratorij, katedra) ene ali več raziskovalnih organizacij. Pomemben cilj uvedbe
programskega financiranja je bil zagotoviti dolgoročno stabilnost raziskovalnemu delu na
univerzah in javnih raziskovalnih zavodih na področjih vseh ved. Gre za neke vrste, kot bi rekli
pa angleško, »core funding« raziskovalnega dela na javnih raziskovalnih zavodih in univerzah.
Poleg dolgoročnega programskega financiranja teh skupin so posamezni člani teh skupin tudi
nosilci temeljnih in aplikativnih projektov in mentorji mladim raziskovalcem, tako da se najmanj
80 odstotkov sredstev, ki jih ARRS, največji financer znanosti iz javnih virov v Sloveniji,
namenja za izvajanje programov, projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev, »pretoči« v
financiranje raziskovalnega dela članov programskih raziskovalnih skupin.
Programske raziskovalne skupine so bile oblikovane v letu 1998. V javnih raziskovalnih
organizacijah so jih vzpostavili raziskovalci ene ali več raziskovalnih skupin. Ministrstvo,
pristojno za znanost, je začelo financirati raziskovalne programe na obeh slovenskih univerzah in
v javnih raziskovalnih zavodih v letu 1999. Raziskovalni programi so se v okviru javnih
raziskovalnih organizacij izvajali kot javna služba in so predstavljali zaokroženo področje
raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še v naslednjem
desetletju, in ki je hkrati toliko pomembno za Slovenijo, da obstaja državni interes, da
programska skupina na tem področju dolgoročneje raziskuje. Razlogi za preoblikovanje čistega
projektnega financiranja raziskovanja v programsko-projektni način so temeljili predvsem na
potrebi po večji racionalizaciji in preglednosti raziskovalne dejavnosti in stabilnosti
proračunskega financiranja. Uvedba programsko-projektnega financiranja je omogočila časovno
daljše, konkretno petletno financiranje, jasnejšo opredelitev vsebine in večji obseg
raziskovalnega dela. Uvedba programskega financiranja je bila izvedena na podlagi Pravilnika o
vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela javnih raziskovalnih organizacij (Uradni
list RS, št. 52/1998, 67/1998, 72/98, 102/2001 in 47/2003). Pravilnik je bil v veljavi do 9. 2.
2005, torej tudi ob koncu prvega in začetku drugega ciklusa programskega financiranja.
Programsko

skupino

lahko

vodi

uveljavljeni

raziskovalec

z

izkazanimi

znanstvenoraziskovalnimi kvalifikacijami. Pri programu sta takrat lahko sodelovala najmanj dva
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raziskovalca in ustrezno število tehničnega osebja. Financiranje programov je temeljilo na
sistemizaciji delovnih mest vseh raziskovalcev in tehničnega osebja.
Evalvacijo raziskovalnih programov so opravili recenzenti in eksperti v okviru NZRS pri
pristojnem ministrstvu. Z vidika znanstvene odličnosti so med drugim ocenjevali objavljene
znanstvene publikacije in druga strokovna dela ter kakovost petih najodmevnejših dosežkov
vodje programa. Pri ocenjevanju programske skupine kot celote so upoštevali deset
najpomembnejših raziskovalnih dosežkov v zadnjih petih letih, vodenje domačih in mednarodnih
raziskovalnih projektov, mentorstvo diplom, magisterijev, doktoratov. SZT je podal oceno
predvsem z vidika vpetosti programov v slovenski prostor, torej z vidika relevance programov za
razvoj Slovenije. Pristojno ministrstvo je po opravljeni evalvaciji in na predlog SZT odobrilo
sistemizacijo delovnih mest 334 programskih skupin za obdobje petih let in financiralo vsem, ki
so bili zaposleni v skladu s potrjeno sistemizacijo, vse njihove infrastrukturne izdatke. Hkrati je
financiralo tudi plače uveljavljenih raziskovalcev in tehničnega osebja ter stroške raziskav,
potrebnih za izvajanje programa.
Raziskovalni programi so bili (po domicilu) razvrščeni po posameznih vedah. Tako je bilo na
področju naravoslovno-matematičnih ved 91 programov in na področju tehniških ved 106
programov. Na področju medicine, ki je bilo »hendikepirano«, kar zadeva oblikovanje
programskih skupin, ker se znaten del raziskovanja na tem področju opravlja zunaj univerz in
javnih raziskovalnih zavodov, je delovalo 17 skupin, na področju biotehniških ved 35 skupin,
družboslovja 41 skupin in na področju humanistike 44 skupin.
V letu 2000 je ministrstvo za izvajanje teh programov izplačalo približno 7 milijard 680
milijonov SIT. To je bilo po srednjem deviznem tečaju Banke Slovenije 37,5 milijona EUR.
Prvi ciklus financiranja raziskovalnih programov se je zaključil konec leta 2003. Že v tem letu je
ministrstvo, pristojno za znanost, s svojimi ekspertnimi telesi izvedlo evalvacijo poročil o delu in
predlogov programov za naslednje petletno obdobje financiranja programskih skupin.
Za novi petletni ciklus financiranja programov so bile uvedene nekatere dopolnitve in
spremembe s ciljem, da bi univerze in raziskovalni inštituti vzpostavili in okrepili raziskovalno
sodelovanje in pretok kadrov v partnerskih omrežjih (inštituti-univerza-gospodarstvo). V ta
namen so bile omogočene in spodbujane skupne prijave raziskovalnih programov različnih
raziskovalnih organizacij. Poleg poudarka na odličnosti programskih skupin se je želelo dati
ustrezen poudarek tudi večji uporabnosti raziskovalnih programov v kontekstu interesov
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družbeno-ekonomskega in kulturnega razvoja Slovenije. Raziskovalni programi so bili
ocenjevani s kazalniki znanstvene kakovosti programa (20 % ocene), kazalniki trajnostnega
družbeno-ekonomskega ter kulturnega pomena (30 % ocene) in kazalniki raziskovalne
usposobljenosti programske skupine (50 % ocene). Spremembe so bile tudi pri najmanjšem
obsegu financiranja programske skupine. V prid manjše razdrobljenosti in razpršenosti
programov ter medinstitucionalnega povezovanja je bil določen najmanjši obseg financiranja
programske skupine z dvema ekvivalentoma polne zaposlenosti (2 FTE). V programski skupini
je moralo biti najmanj šest raziskovalcev z doktoratom znanosti. Financiranje raziskovalnih
programov je bilo ločeno od ustanoviteljskega financiranja javnih raziskovalnih organizacij ter s
pravilnikom o koncesiji je bilo omogočeno izvajanje raziskovalnih programov tudi
raziskovalnim organizacijam, ki niso javni raziskovalni zavodi ali univerze.
Razlogi za določene korekcije v novem ciklusu financiranja raziskovalnih programov so bili na
eni strani posledica sprememb v zakonodaji (nov Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter
Zakon o delovnih razmerjih), po drugi strani pa se je želelo odpraviti pomanjkljivosti oziroma
slabosti, ki so se pokazale v dotedanjem financiranju raziskovalnih programov. Novi Zakon o
delovnih razmerjih je namreč omejil dotedanje tretjinsko dopolnilno delo v petino oziroma
največ osem ur na teden.
S spremembami se je želelo doseči, da se bodo raziskovalne organizacije avtonomno odločale o
načinu urejanja, organiziranja in financiranja raziskovalnega in razvojnega dela ter o možnostih
učinkovitega prepletanja raziskovalnega, razvojnega in izobraževalnega dela. Raziskovalne
organizacije so bile same odgovorne za zakonitost poslovanja in za namensko porabo
proračunskih sredstev. Raziskovalne organizacije so morale prilagoditi svoje izobraževalne in
raziskovalne programe novim znanstvenim dosežkom in prevladujočim globalnim, nacionalnim
in družbeno-ekonomskim potrebam.
Na univerzah bi morali biti raziskovalni programi v funkciji neločljivosti pedagoškega in
raziskovalno-razvojnega dela. Vloga univerz v nacionalnem inovacijskem sistemu je ustvarjati in
prenašati novo znanje ter njegovo neposredno uporabo (za razvoj proizvodov in storitev).
Univerze in raziskovalni inštituti morajo vzpostaviti in okrepiti raziskovalno sodelovanje in
pretok kadrov v partnerskih omrežjih (inštituti univerza gospodarstvo) s ciljem hitrejšega
razvoja strateško pomembnih področij (povezanost temeljnih in aplikativnih raziskav v razvojne
programe z udeležbo gospodarstva). Pri tem naj bi se sami odločali o angažiranosti svojih
sodelavcev s pedagoškim in raziskovalnim delom, financiranim iz javnih sredstev (kombiniranje
plače iz pedagoškega in raziskovalnega dela). Ministrstvo je spodbujalo sodelovanje univerz z
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raziskovalnimi inštituti, ki naj bi se kazalo v skupnih prijavah raziskovalnih programov. Pri
merilih za ocenjevanje naj bi se to upoštevalo kot prednost, enako pa tudi interdisciplinarnost
raziskovalnega programa.
S spremembami so bili dokaj natančno določeni kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje
predlogov programov. Poleg poudarka na odličnosti programskih skupin se je želelo doseči tudi
premike v smer uporabnostne naravnanosti raziskovalnih programov v kontekstu nacionalnih
interesov oziroma prioritet. Za razliko od ocenjevanja v prejšnjem ciklusu so ZSV posameznih
ved in NZRS poleg znanstvene odličnosti ocenjevali tudi kazalnike uporabnosti raziskovalnih
programov.
Na Poziv za prijavo programov dela JRO je takratno ministrstvo, pristojno za znanost, prejelo
277 vlog v obsegu 1600 FTE, na Javni razpis za podelitev koncesije pa je bilo posredovanih 54
prijav v obsegu 190 FTE.
MŠZŠ je izvedlo evalvacijo vlog oziroma prijav v naslednjih fazah:
a) Individualne ocene recenzentov
Recenzente za posamezno področje so določili ZSV posameznih ved na podlagi usklajenega
predloga nacionalnih koordinatorjev in personalnih jeder. Vsak predlog raziskovalnega programa
sta praviloma ocenila dva recenzenta, izjemoma tudi trije, če je bil predlog raziskovalnega
programa interdisciplinaren in je vsebinsko sodil na dve ali več raziskovalnih področij oziroma
znanstvenih ved. Recenzenti naj bi po svoji strokovnosti zastopali tista raziskovalna področja, ki
so v predlogih raziskovalnih programov vključena z več kot 30 %. Vsi recenzenti so podpisali
izjavo o nepristranosti in zaupnosti.
Recenzenti so ocenjevali kakovost vsebine predlogov raziskovalnih programov, in sicer
znanstveno pomembnost teme, aktualnost teoretičnih izhodišč, primernost predvidenih
raziskovalnih metod ter izvedljivost vsebine raziskovalnega programa. Podlaga za oceno
recenzentov je bil obrazec B-MŠZŠ/2004 – Predlog raziskovalnega programa. Recenzenti so
izpolnili Vprašalnik za ocenjevanje kakovosti vsebine predloga raziskovalnega programa. Poleg
pisnih ocen posameznih elementov vsebine raziskovalnega programa so recenzenti napisali tudi
skupno pisno in kvantitativno oceno predlaganega raziskovalnega programa.
b) Sestanki nacionalnih koordinatorjev in personalnih jeder
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Recenzije brez podatkov o imenu in priimku recenzentov je nato ministrstvo posredovalo
nacionalnim koordinatorjem. Ti so nato sklicali sestanek personalnega jedra, kjer so pregledali
prejete recenzije ter se dogovorili o organizacijskih in strokovnih vprašanjih nadaljnjega
evalvacijskega postopka. Na sestankih so se personalna jedra morala najprej podrobneje
seznaniti tudi z vlogami oziroma predlogi raziskovalnih programov in s spremljajočo
evalvacijsko dokumentacijo.
Poleg individualnih recenzentskih ocen so imeli nacionalni koordinatorji in personalna jedra na
voljo naslednjo dokumentacijo:


predlog raziskovalnega programa,



preliminarna končna poročila dosedanjih raziskovalnih programov,



podatke o sodelujočih raziskovalcih ter strokovnih in tehničnih sodelavcih v predlaganih
raziskovalnih programih, ažurirane in prečiščene na Uradu za znanost pri MŠZŠ,



zbirni pregled kvantitativnih podatkov o znanstvenih objavah in citatih raziskovalcev
programske skupine ter



zbirni pregled kvantitativnih podatkov o glavnih razvojnih dosežkih raziskovalcev
programske skupine.

Ažurirane podatke o sodelujočih raziskovalcih v predlaganih raziskovalnih programih ter zbirne
kvantitativne podatke o znanstvenih objavah in citatih ter o glavnih razvojnih dosežkih
raziskovalcev programskih skupin je pripravil Urad za znanost pri MŠZŠ.
Na sestankih nacionalnih koordinatorjev in personalnih jeder so se morali le-ti dogovoriti tudi o
organizacijskih in strokovnih vprašanjih poteka in vodenja ocenjevalnih panelov. Ocenjevalne
panele za posamezna raziskovalna področja so pripravili in izvedli nacionalni koordinatorji in
personalna jedra.
c) Ocenjevalni paneli
Ocenjevalni paneli so bili evalvacijski instrument strokovnih teles MŠZŠ – Urada za znanost,
katerih namen je bil razrešiti odprta strokovna vprašanja in nejasnosti v zvezi s predlogi
raziskovalnih programov, pojasniti morebitne nejasnosti in odgovarjati na vprašanja članov
personalnih jeder.
Na ocenjevalnih panelih so obvezno sodelovali nacionalni koordinator, člani personalnega jedra,
vodje programskih skupin raziskovalnih programov z obravnavanega področja ali od njih
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pooblaščene osebe ter tuji recenzenti za posebej izbrana raziskovalna področja, ki jih je določil
Nacionalni znanstvenoraziskovalni svet. Na ocenjevalnih panelih so lahko sodelovali tudi
predstavniki potencialnih uporabnikov raziskav. O morebitni udeležbi predstavnikov
potencialnih uporabnikov so odločali predsedniki znanstvenoraziskovalnih svetov. S tem v zvezi
so predsedniki ZSV za vsako področje posebej določili organizacije/institucije oziroma
posamezne strokovnjake, ki so sodelovali na ocenjevalnih panelih.
Na ocenjevalnem panelu so predlagatelji programa (vodje programskih skupin ali od njih
pooblaščene osebe) najprej na kratko predstavili predlagani raziskovalni program:


kratka vsebina programa,



osnovne raziskovalne metode in ustreznost raziskovalne opreme,



pomen za razvoj Slovenije ter vpetost v mednarodne raziskovalno-razvojne programe in
projekte,



utemeljitev predlaganega števila FTE.

Po vsaki predstavitvi je potekala razprava, kjer so udeleženci panela lahko postavljali vprašanja
ali izražali svoja mnenja oziroma poglede o predlagani vsebini in obsegu raziskovalnega
programa. O poteku in ugotovitvah ocenjevalnih panelov so nacionalni koordinatorji in
personalna jedra za vsak predlog raziskovalnega programa posebej pripravili pisna poročila.
č) Ocene koordinatorjev in personalnih jeder
Po ocenjevalnem panelu so nacionalni koordinatorji in personalna jedra pripravili ocene
predlogov raziskovalnih programov in pri tem upoštevali:


individualne ocene recenzentov,



rezultate panelnih razprav,



kakovost programske raziskovalne skupine,



pomen raziskovalnega programa za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije,



racionalnost in varčnost raziskovalnega programa.

Nacionalni koordinatorji in personalna jedra so pripravili pisno oceno za vsak raziskovalni
program posebej.
d) Ocene ZSV in priprava predloga razvrstitve raziskovalnih programov
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ZSV so ocenili vse predloge raziskovalnih programov s svojega področja. Ocenili so tudi
primernost predlaganega obsega financiranja programske skupine, in sicer tako, da so ugotavljali
skladnost predlaganega obsega skupine z vsebino raziskovalnega programa glede na
usposobljenost programske skupine in glede na razpoložljivost potrebne raziskovalne
infrastrukture.
Ob upoštevanju individualnih ocen recenzentov, ocen koordinatorjev in personalnih jeder ter
Komisije za ugotavljanje skladnosti izvolitev v nazive je ZSV razvrstil raziskovalne programe
skupaj s predlaganim obsegom financiranja na prednostni seznam ZSV kot svoj predlog, ki je bil
posredovan v obravnavo NZRS.
e) Ocena NZRS in priprava končnega predloga razvrstitve raziskovalnih programov
Na podlagi predlogov prednostnih seznamov raziskovalnih programov, ki so jih pripravili ZSV,
je NZRS pripravil končni predlog prednostnega seznama s predlaganim obsegom financiranja
raziskovalnih programov. NZRS je predloge interdisciplinarnih raziskovalnih programov, ki so
bili ocenjeni na posameznih ZSV, ocenil kot celoto in jih razvrstil na prednostni seznam.
f) Ocena Komisije SZT
Urad za znanost pri MŠZŠ je posredoval vso potrebno dokumentacijo Komisiji SZT, ki je
zaključila postopek ocenjevanja in pripravila oceno o ustreznosti posameznih raziskovalnih
programov in programa dela JRO kot celote.
Na podlagi ocenjevanja je Komisija SZT sprejela priporočila za vsak program posebej, da se
programi dela JRO bodisi potrdijo glede obsega, predlaganega števila delovnih mest in števila
delovnih mest, ki jih financira ministrstvo (v predlaganem, povečanem ali v zmanjšanem
obsegu), ali pa da se programi ne potrdijo.
V letu 2004, v prvem letu novega petletnega ciklusa financiranja raziskovalnih programov, je
ministrstvo financiralo 262 raziskovalnih programov v obsegu 831,9 FTE, v letu 2005 pa 851,9
FTE. Ob koncu leta 2004 je aktivnosti v zvezi s financiranjem, nadzorovanjem in evalviranjem
tudi za raziskovalne programe prevzela takrat na novo ustanovljena ARRS. ARRS je sprejela
pravilnik o evalvaciji raziskovalnih programov. Pravilnik o ocenjevanju in financiranju
raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 12/2005) je določil sestavine,
pogoje, kriterije, kazalnike in merila ter postopek za ocenjevanje kakovosti raziskovalnih
programov. Raziskovalni programi, ki jih izvajajo javne raziskovalne organizacije in
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koncesionarji kot javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, predstavljajo zaokrožena
področja raziskovalnega dela, za katera je pričakovati, da bodo v svetu aktualni vsaj še v
naslednjem desetletju, in ki so hkrati toliko pomembna za Republiko Slovenijo, da obstaja
državni interes, da programske skupine na teh področjih dolgoročno raziskujejo. Raziskovalni
program izvaja programska skupina, ki jo sestavljajo vodilni raziskovalec, raziskovalci in
strokovno osebje. Vsebina raziskovalnega programa obsega teoretična izhodišča in raziskovalne
vsebine, predvidene osnovne raziskovalne metode, opis pomena raziskovalnega programa za
razvoj znanosti v širšem (svetovnem) pomenu, opis pomena raziskovalnega programa za
trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Republike Slovenije oziroma za utrjevanje
nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine, prikaz vpetosti
vsebine raziskovalnega programa v mednarodne raziskovalne in razvojne programe oziroma
projekte, prikaz vpetosti vsebine raziskovalnega programa v dodiplomske in podiplomske
študijske programe na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, pričakovane rezultate
raziskovalnega programa, opis raziskovalne opreme in druge raziskovalne infrastrukture,
podatke o članih programske skupine in predvideni obseg financiranja. V poglavju o
evalvacijskih kriterijih, kazalnikih in merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalnih programov
je pravilnik določil naslednja merila ocenjevanja: raziskovalna kakovost, družbeno-ekonomska
in kulturna relevantnost, kakovost raziskovalne in razvojne usposobljenosti ter upravljavska
sposobnost. Kakovost raziskovalnih programov se ocenjuje z naslednjimi kazalniki: znanstvena
pomembnost teme, aktualnost teoretičnih izhodišč, metodološka primernost, izvedljivost
programa in primernost raziskovalne infrastrukture. Pomen raziskovalnih programov za
trajnostni družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Republike Slovenije se ocenjuje s kazalniki,
kot so na primer stopnja skladnosti vsebine raziskovalnega programa s strateškimi razvojnimi
področji in nacionalnimi prioritetami za financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
opredeljenimi v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, potencialna možnost
prenosa rezultatov raziskovalnega programa v prakso na različnih področjih dejavnosti,
utrjevanje nacionalne identitete ter ohranjanje bogastva naravne in kulturne dediščine,
vključenost vsebin raziskovalnega programa v študijske programe na univerzah, dosedanji
razvojni uspehi pri iskanju ekonomsko, socialno in ekološko učinkovitih rešitev, ki se kažejo kot
prenos znanja v gospodarstvo in druge družbene dejavnosti (na primer tehnološko znanje za
novo ali izboljšano tehnologijo, postroj, naprava, storitev ali nov izboljšan izdelek, patenti,
programska oprema). Za kvantitativno vrednotenje znanstvene uspešnosti se uporabljajo
naslednji kazalniki in merila: znanstveni članki v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah
WoS, znanstveni članki, ki jih indeksirajo mednarodne bibliografske baze, specializirane za
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ustrezno vedo ali področje, znanstveni članki v drugih slovenskih revijah, znanstvena knjiga,
poglavje v znanstveni knjigi. Poudarek pri kvalitativnem ocenjevanju je predvsem na znanstveni
odmevnosti (citati) in petih najpomembnejših oziroma najodmevnejših raziskovalnih ali
razvojnih dosežkih.
V letih do 2008 je ministrstvo, pristojno za znanost, podelilo še štiri koncesije za izvajanje
raziskovalnih programov, tako da je bil v zadnjem pogodbenem letu drugega ciklusa
programskega financiranja v izvajanju in financiranju 266 raziskovalnih programov.
Preglednica 1: Raziskovalni programi v treh dosedanjih ciklusih – obseg v FTE letno

Naravoslovje
Tehnika
Medicina
Biotehnika
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

1999–2003
250,7
265,8
33,8
71,3
83,9
110,3
815,8

2004–2008
243,1
260
72,3
73
92,2
116,2
856,8

2009–2011
257,1
252,5
80,9
72,1
103,1
120,9
886,6

Osrednji del te raziskave je namenjen evalvaciji rezultatov programskih raziskovalnih skupin v
obdobju 2004–2008. Zato želimo najprej podrobneje predstaviti potek evalvacije raziskovalnih
programov, ki jo je ARRS preko svojih ekspertnih teles izvedla v letu 2008.
Programsko raziskovalno skupino so sestavljali vodja, najmanj trije raziskovalci z doktoratom
ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več raziskovalnih organizacij. Sodelovali so tudi
mladi raziskovalci, ki so bili financirani iz drugega vira. Cilj programskega financiranja je bil
zagotoviti dolgoročno stabilnost raziskovalnim skupinam na univerzah in javnih raziskovalnih
zavodih na področjih vseh ved (»core funding«). To je bila seveda pomembna informacija za
ocenjevalce, saj je na koncu evalvacijskega procesa, torej, ko se odloča o financiranju, uspešnost
oziroma delež uspešnih oziroma tistih, ki so financirani, bistveno večji kot na primer pri
klasičnem razpisu za projekte, ko gre v financiranje največ do 30 % prijavljenih projektov na
razpis. ARRS je bila to evalvacijo dolžna izvesti v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju in
financiranju raziskovalnih programov v zadnjem letu pogodbenega obdobja. Z 31. decembrom
2008 se je iztekel petletni ciklus financiranja programskih skupin in s tem pogodbe za vseh 266
raziskovalnih programov, ki so bili v financiranju. Na podlagi Pravilnika o ocenjevanju in
financiranju raziskovalnih programov in Metodologije za ocenjevanje raziskovalnih programov
je ARRS v marcu 2008 objavila poziv za predložitev poročil o rezultatih raziskovalnega
programa v preteklem obdobju, torej v obdobju 2004–2008, in za predložitev predloga programa
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za naslednje obdobje financiranja. Sočasno je bil objavljen tudi javni razpis z enako vsebino,
namenjen tistim, ki izvajajo raziskovalni program na podlagi podeljene koncesije, oziroma
tistim, ki bi želeli pridobiti koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa v naslednjem ciklusu
programskega financiranja. Namen evalvacije programskih skupin na podlagi navedene
metodologije je bil spodbujati h kakovostnejšemu in odmevnejšemu raziskovalnemu delu,
tesnejšemu

povezovanju

slovenskega

in

mednarodnega

raziskovalnega

prostora,

učinkovitejšemu povezovanju raziskovanja z gospodarstvom in drugimi javnimi dejavnosti ter k
odpravljanju pomanjkljivosti in težav pri organizaciji in izvajanju raziskovalnega dela na
posameznih raziskovalnih področjih. Spremljanje rezultatov in učinkov raziskovalnega dela je
bilo tudi podlaga pri oblikovanju meril za vključevanje programskih skupin v nadaljnje
financiranje in določanje obsega financiranja njihovih programov pri ARRS.
Prijavna dokumentacija oziroma dokumentacija za poročanje je bila v dveh delih, in sicer so
izvajalci raziskovalnih programov v enem delu poročali o rezultatih raziskovalnega programa
(znanstveni rezultati in rezultati, pomembni za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije,
v obdobju 2004–2008), v drugem delu pa predstavili program dela za naprej.
Raziskovalne organizacije prijaviteljice raziskovalnih programov na razpis oziroma poziv so
imele možnost predlagati program za obdobje nadaljnjih šest let ali pa tudi manj. V vsakem
primeru pa je moral biti program napisan tako, da je bilo celovito ocenjevanje mogoče že po
nadaljnjih treh letih izvajanja in naprej po letih za obdobje od treh let dalje do šest let ali manj.
Na Poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo
poročil o rezultatih raziskovalnih programov v obdobju 2004–2008 ter Javni razpis za podelitev
koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov je
prispelo 308 predlogov raziskovalnih programov. Razporeditev raziskovalnih programov po
vedah je bila naslednja: 62 predlogov na področjih naravoslovno-matematičnih ved, 92
predlogov na področjih tehniških ved, 37 predlogov na področjih medicinskih ved, 23 predlogov
na področjih biotehniških ved, 50 predlogov na področjih družboslovnih ved in 44 predlogov na
področjih humanističnih ved.
Skladno z Metodologijo za ocenjevanje raziskovalnih programov za leto 2008 so ZSV vse
raziskovalne programe razdelili v ocenjevalne skupine, ki so povezane z raziskovalnimi področji
(eno področje, več manjših področij, del večjega področja). Oblikovanih je bilo 70 ocenjevalnih
skupin.
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ZSA je na predlog ZSV ved imenoval občasna strokovna telesa, ki so ocenjevali posamezno
ocenjevalno skupino raziskovalnih programov. Občasno strokovno telo je bilo sestavljeno iz
vodij vseh ocenjevanih programov posamezne skupine programov, tujega(-ih) ocenjevalca(-ov)
in strokovnjaka(-ov) iz uporabniške sfere ter predstavnika področnega ZSV (v funkciji
predsednika strokovnega telesa) za ocenjevano področje, ki pa ne nastopa v vlogi ocenjevalca.
Naloge predsednika strokovnega telesa v postopku evalvacije so bile voditi razpravo na javnih
predstavitvah raziskovalnih programov, koordinirati delo ocenjevalcev, voditi panel in pripraviti
poročilo s panela z navedbo konkretnih ocen in ranga obravnavanih raziskovalnih programov.
ARRS je članom občasnega strokovnega telesa za vsako ocenjevalno skupino poslala
evalvacijsko gradivo in ocenjevalni obrazec, ki so ga ti doma predizpolnili tako, da so izpolnili
ustrezne ocenjevalne rubrike, ki vsebujejo številčno(-e) oceno(-e) po posameznih elementih
(kazalnikih). Člani občasnega strokovnega telesa so vse svoje ocene tudi kratko opisno utemeljili
oziroma komentirali posamezne elemente ocenjevanja. Z ocenami 0 do 5 so ocenjevali rezultate
programskih skupin za preteklo petletno obdobje, in sicer znanstvene rezultate (izjemni
znanstveni dosežki in odmevnost dosežkov vodje in članov programske skupine, realizacija
ciljev raziskovalnega programa – znanstveni del, uredniško delo, vključenost v mednarodne
programe in projekte) in rezultate, pomembne za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj
Slovenije (izjemni družbeno-ekonomsko relevantni dosežki vodje in članov programske skupine,
realizacija ciljev raziskovalnega programa, zaključena mentorstva, pretok mladih raziskovalcev,
gostovanje raziskovalcev, vključenost raziskovalcev/strokovnjakov iz podjetij, potencialni vplivi
oziroma učinki rezultatov, konkretni projekti za uporabnike, dolgoročno sodelovanje z
uporabniki).
Prav tako z ocenami od 0 do 5 so ocenjevali predloge programov za naslednji ciklus
programskega financiranja, in sicer pomen programa za znanost (znanstvena pomembnost
predlagane vsebine, aktualnost izhodiščne hipoteze, jasnost zamisli in kakovost ciljev, izvirnost
(novost) pričakovanih rezultatov, primernost obsega za izvedbo predloženega programa,
primernost načrta dela, primernost opreme, primernost sestave programske skupine) in pomen
programa za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije (pomen programa za družbenoekonomski in kulturni razvoj Slovenije, vpetost predloga v obstoječe razvojne programe in
projekte, poslanstvo, kontinuiteta dela, pomen za razvoj deficitarnih raziskovalnih (pod)področij,
organiziranost in vodenje programske skupine).
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Recenzentom so bila za ocenjevanje, ki so ga opravili doma (remote review), posredovana tudi
navodila za ocenjevanje posameznih elementov predloženih prijav oziroma poročil (priloga A).
V pomoč pri ocenjevanju pa so jim bili še bibliometrijski in drugi kvantitativni kazalniki,
izračunani na podlagi rezultatov programskih raziskovalnih skupin v obdobju 2004–2008.
Bibliometrijski kazalniki:
A1 – število točk za znanstvene objave na člana programske raziskovalne skupine,
A12 – število točk za znanstvene objave na finančna sredstva (v FTE), pridobljena od ARRS za
izvajanje programa,
A2 – število čistih citatov v zadnjih desetih letih (WoS) na člana programske raziskovalne
skupine,
A22 – število čistih citatov v zadnjih desetih letih (WoS) na finančna sredstva (v FTE),
pridobljena od ARRS za izvajanje programa,
A1' – število točk iz naslova objav v revijah iz zgornje četrtine področij SCI, v družboslovju iz
naslova objav v revijah SSCI, uredništvo knjige oziroma zbornika pri mednarodni založbi na
člana programske raziskovalne skupine,
A12' – število točk iz naslova objav v revijah iz zgornje četrtine področij SCI, v družboslovju iz
naslova objav v revijah SSCI, uredništvo knjige oziroma zbornika pri mednarodni založbi na
finančna sredstva (v FTE), pridobljena od ARRS za izvajanje programa,
A1'' – število točk iz naslova objave knjige pri mednarodni založbi, objav v prvi ali drugi reviji
SCI na področju (oziroma v zgornjih 5 %) ali v reviji s faktorjem vpliva, večjim od 5, ali v
družboslovju v zgornji polovici revij SSCI na člana programske raziskovalne skupine,
A12'' – število točk iz naslova objave knjige pri mednarodni založbi, objav v prvi ali drugi reviji
SCI na področju (oziroma v zgornjih 5 %) ali v reviji s faktorjem vpliva, večjim od 5, ali v
družboslovju v zgornji polovici revij SSCI na finančna sredstva (v FTE), pridobljena od ARRS
za izvajanje programa,
Najodmevnejše delo – število čistih citatov najodmevnejšega dela članov programske
raziskovalne skupine,
H – indeks programske raziskovalne skupine.
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Vsi podatki za izračune kazalnikov so bili pridobljeni iz COBISS-a v povezavi z WoS za
pridobitev podatkov o objavah slovenskih raziskovalcev v revijah, indeksiranih v bibliografskih
bazah WoS.
Sledile so javne predstavitve raziskovalnih programov, ki so se jih udeležili člani občasnega
strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov. Po predstavitvah so člani občasnega
strokovnega telesa izoblikovali dokončne ocene, ki so temeljile na zgoraj navedenih ocenah in
predstavitvah programov. Vodja programa ni ocenjeval svojega programa.
Ocenjevalec je ocenil z ocenami od 1 (najmanj) do 5 (največ) znanstvene dosežke in potenciale
(5 – v svetovnem vrhu/vitalnega pomena za Slovenijo; 4 – v stiku s svetovnim vrhom/nacionalno
visoko pomembni; 3 – mednarodno in nacionalno pomembni; 2 – povprečni; 1 – podpovprečni),
aplikativne/relevantne dosežke in potenciale (5 – izjemni; 4 – visoko kakovostni; 3 – kakovostni;
2 – povprečni; 1 – podpovprečni) in raziskovalni program kot celoto (5 – vrhunski program; 4 –
zelo kakovosten program; 3 – kakovosten program; 2 – manj kakovosten program; 1 –
nekakovosten program).
Predsedujoči je nato vpisal končne ocene, torej ocene programa kot celote vseh ocenjevalcev,
izračunal povprečno oceno iz ocen, ki so jih dali vodje programov, vpisal ocene tujega
ocenjevalca, domačega ocenjevalca in otvoril panelno obravnavo posameznih programov. Člani
strokovnega telesa so na seji obravnavali vsak program posebej. Vodja programa ni bil prisoten
pri obravnavi svojega programa. Končni rezultat je bil vrstni red obravnavanih programov, s
končno panelno oceno od 1 (nekakovosten program) do 5 (vrhunski program). Končne ocene so
bile praviloma sprejete soglasno, če to ni bilo mogoče, pa z večino glasov (priloga C).
Poročilo, ki ga je na podlagi razprave in odločitve panela pripravil predsedujoči panela, je lahko
vključevalo tudi predlog za povečanje financiranja odlično ocenjenih programov, predlog za
zmanjšanje financiranja slabše ocenjenih programov ali ukinitev financiranja programov,
predlog za združevanje programov, predlog za financiranje novih programov.
Naslednji korak v evalvacijskem procesu je bila obravnava poročil in predlogov iz 70 ekspertnih
teles v okviru ZSA. Člani sveta pri pripravi končnega predloga niso smeli spreminjati vrstnega
reda oziroma ranga posameznih raziskovalnih programov, ki jih je določilo občasno ekspertno
telo. Člani sveta so se pri pripravi končnega predloga posvetovali z ZSV za posamezno vedo.
Rezultat ZSA je bil končni predlog, ki je vseboval seznam odlično ocenjenih programov s
predlogom povečanja sredstev in predlogom pogodbe za šest let, seznam zelo kakovostnih in
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kakovostnih raziskovalnih programov s predlogom pogodbe za pet oziroma štiri leta, seznam
slabše ocenjenih raziskovalnih programov s predlogom zmanjšanja sredstev in predlogom
pogodbe za tri leta, seznam raziskovalnih programov ki jih svet ustanavlja na novo in za katere
predlaga triletno pogodbo z letnim financiranjem v obsegu 1,5 FTE, in relativno kratek seznam
programov, ki jih ZSA ni predlagal v financiranje.
O izboru in financiranju posameznih programov v naslednjem obdobju, katerih predlagatelji so
bili univerze in javni raziskovalni zavodi, je odločil UO ARRS s sklepom, za programe, katerih
predlagatelji so bile druge raziskovalne organizacije, pa je odločbo o podelitvi koncesije za
izvajanje posameznega raziskovalnega programa izdal minister, pristojen za znanost.
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RAZISKAVA – HIPOTEZE

Na osnovi raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje hipoteze.
Slovenija kot postsocialistična država je morala spreminjati svojo raziskovalno politiko in se
prilagajati, še posebej po vključitvi v EU. Tako kot na drugih področjih bi si tudi z rezultati v
znanosti želeli preseči evropsko povprečje. Po podatkih o financiranju, razdelitvi raziskovalnih
potencialov in o raziskovalnih rezultatih, ki so kvantitativno merljivi, smo ta cilj že dosegli.
Razlike v kadrovskem potencialu in obsegu financiranja med posameznimi raziskovalnimi
področji se odražajo tudi v številu znanstvenih objav in njihovi odmevnosti.
Dva dejavnika, rang revije, indeksirane v bibliografski bazi SCI na določenem raziskovalnem
področju oziroma kategoriji WoS, in vrsta soavtorstva, vplivata na odmevnost objav, število
citatov na objavo. Objave v odmevnejših revijah, to je v revijah v zgornji četrtini revij na
področju (visoko rangirane revije), v izključnem oziroma pretežnem soavtorstvu slovenskih
raziskovalcev so bistveno bolje citirane kot objave v nižje rangiranih revijah na določenem
raziskovalnem področju.
Soavtorstvo slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine pomembno vpliva na rezultat odmevnosti
njihovega dela; odmevnost objav v izključnem oziroma pretežnem slovenskem soavtorstvu je
pomembno drugačna od odmevnosti objav, kjer v soavtorskih timih prevladujejo tuji
raziskovalci.
Visoko citirane objave oziroma publikacije v slovenskem (so)avtorstvu so objavljene v visoko
rangiranih revijah na določenem raziskovalnem področju. Slovenski soavtorji predstavljajo
manjšino v mednarodnih soavtorskih timih.
Rezultati evalvacije oziroma rangiranje programskih raziskovalnih skupin s pomočjo
bibliometrijskih kazalnikov se ujemajo z razvrstitvijo programov, narejeno na podlagi
ekspertnega ocenjevanja preteklih znanstvenih rezultatov.
V okviru treh različnih ocenjevalnih sistemov, uporabljenih za evalvacijo projektnih razpisov, je
različna usklajenost med ekspertnimi ocenami in rezultatom, ki ga da nabor scientometrijskih
kazalnikov. Ob uporabi na mednarodnih recenzijah zasnovanega kvalitativnega ocenjevanja, ko
ni nasprotja interesov, je usklajenost z naborom kvantitativnih, scientometrijskih kazalnikov
višja.
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Naša kompleksna raziskava je sestavljena iz šestih študij, ki pa povezane v celoto, upajmo da,
odgovarjajo na vprašanja, vezana na položaj ter tudi možnosti in smeri razvoja (večjega dela)
raziskovalne dejavnosti na Slovenskem. Postavili smo raznovrstne hipoteze, ki jih ni mogoče
primerjati oziroma »obdelati« samo z enim metodološkim pristopom. Odločili smo se za različne
pristope, ki jih podrobno opisujemo v uvodnem delu h konkretnim študijam. Seveda pa so
različni metodološki pristopi med seboj povezani z namenom prikazati oziroma omogočiti
celovit pogled na obravnavano problematiko.
4.1

ORGANIZIRANOST,
KADROVSKI
FINANCIRANJE
RAZISKOVALNE
PRODUKCIJA V SLOVENIJI

RAZISKOVALNI
POTENCIALI
IN
DEJAVNOSTI
TER
ZNANSTVENA

4.1.1 Izhodišče in metode
V tej študiji analiziramo financiranje iz javnih virov, raziskovalne kadrovske potenciale in
rezultate raziskav (Pečlin in Južnič, 2012). Analiza zajema obdobje dvajsetih let, pri čemer se
več podatkov nanaša na zadnjih deset let. Financiranje in tudi njegova struktura se s stališča
delitve med različnimi znanstvenimi področji oziroma vedami razumeta kot rezultat znanstvene
politike. Naša hipoteza je, da se razlike med raziskovalnim potencialom in financiranjem na
različnih raziskovalnih področjih odražajo tudi pri številu objav in njihovi odmevnosti.
Za podatke smo uporabili različne vire. Raziskovalni potencial smo opredelili kot število
raziskovalnih skupin in število raziskovalcev (število oseb) ter izrazili njihove zmogljivosti za
raziskovanje v FTE (polni delovni čas). Za to smo uporabili naslednje vire: SICRIS in zapise, ki
jih hrani ministrstvo, pristojno za znanost, ter pozneje ARRS za potrebe financiranja
raziskovalnih dejavnosti iz proračuna, in SURS. Podatki, ki smo jih uporabili za analizo javnih
virov, so bili od Eurostata in ARRS. Države imajo različne programe financiranja in sektorje za
izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti. Tako je na primer v nekaterih državah javna
raziskovalno-razvojna dejavnost zbrana oziroma koncentrirana na univerzah in se tako financira
v okviru izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost v visokem šolstvu (HERD), medtem ko so
v drugih državah, kot je Slovenija, tudi nacionalni raziskovalni inštituti pomembni, morda celo
najpomembnejši akterji pri znanstvenem objavljanju. Kot kazalnike finančnih vložkov smo, kjer
je bilo mogoče, uporabili HERD in GOVERD (raziskovalno-razvojni izdatki državnega
sektorja).
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Za merjenje rezultatov raziskav smo uporabili podatke iz bibliografskih podatkovnih baz Web of
Science (WoS) in COBISS, ki je povezan s podatkovnimi bazami WoS. Za mednarodne
primerjave smo uporabili orodje za evalvacijo raziskav Thomson Reutersa (InCites).
Podatki o rezultatih raziskave so bili opredeljeni kot bibliometrijski podatki, število objav v
revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, ter njihova odmevnost, število prejetih citatov.
Kvantitativni kazalniki, ki smo jih uporabili za ovrednotenje raziskovalnih rezultatov, se lahko
delijo na dve skupini.
Prva skupina kazalnikov znanstvenih aktivnosti je zajemala število raziskovalnih skupin, število
raziskovalcev na enem raziskovalnem področju ter število raziskovalcev (FTE), sofinanciranih iz
javnih virov. V to skupino lahko dodamo tudi relativni indeks specializacije (RSI). RSI označuje,
ali ima država pri svetovnih objavah na določenem področju znanosti relativno večji ali manjši
delež, kot je njen celotni delež v skupnih svetovnih objavah (REIST-2, 1997). Druga skupina
kazalnikov je zajemala kazalnike znanstvene produkcije in odmevnosti: število objav na
posameznega raziskovalca in raziskovalca (FTE), povprečno število objav na raziskovalca (FTE)
na različnih raziskovalnih področjih, število citatov, število citatov na objavo, število necitiranih
objav, število objav z mednarodnim soavtorstvom, relativni faktor vpliva. Relativni faktor vpliva
je standardizirani mednarodni bibliografski kazalnik, ki meri razmerje med številom prejetih
citatov in številom objav glede na svetovni povprečni faktor vpliva za določeno raziskovalno
področje (glede na svetovno povprečno stopnjo citiranosti vseh objav na določenem
raziskovalnem področju). Osnova za izračun relativnega faktorja vpliva so objave in citati v
revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS. Na različnih znanstvenih področjih je
povprečno število citatov na objavo (v določenem časovnem obdobju) veliko večje kot na drugih
znanstvenih področjih. To je posledica razlik med področji glede na povprečno število citiranih
referenc na objavo, povprečno starost citiranih referenc in v kolikšni meri so citirane reference z
drugih področij. To je podlaga za primerjavo različnih znanstvenih področij s svetovnim
povprečjem.
Osnova za izračun relativnega faktorja vpliva so objave in citati v mednarodni bibliografski bazi
WoS. Statistično relevantno in običajno v bibliometrijskih študijah je, da se pri analizi
bibliometrijskih trendov upoštevajo prekrivajoča petletna obdobja. Izračuni s tem kazalnikom
nedvoumno pokažejo, ali so rezultati posamezne skupine, institucije, države na določenem
področju zelo podpovprečni (vrednost indikatorja 0,5 ali manj), podpovprečni (0,5–0,8),
povprečni (0,8–1,2), nadpovprečni (1,2–1,5), visoko nadpovprečni (več kot 1,5) glede na
svetovno povprečje (van Raan, 2010). Pri merjenju znanstvenega vpliva je treba upoštevati
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agregacijski nivo analiziranih entitet. Višji ko je agregacijski nivo, večji je volumen objav in
težje je imeti vpliv znatno nad mednarodno ravnjo. Iz izkušenj pravijo, da na primer vrednost
kazalnika nad 1,2 za večji inštitut pomeni, da je vpliv inštituta kot celote znatno nad svetovnim
povprečjem. Pri vrednosti kazalnika okrog 1,5 lahko rečemo, da gre za znanstveno zelo močan
inštitut z veliko verjetnostjo, da vsebuje zelo dobre in odlične raziskovalne skupine.
Najpomembnejši agregacijski oziroma analitični nivo je raziskovalna skupina ali raziskovalni
program. V večini primerov je obseg objav na tem nivoju med 10 in 20 na leto. Na ravni skupine
relativni faktor vpliva z vrednostjo nad 2 označuje zelo močno skupino in nad 3 odlično skupino,
ki se lahko primerja z najboljšimi skupinami najboljših ameriških univerz.
V tem sklopu raziskave smo podrobneje študirali objave v slovenskem soavtorstvu na področjih
klinične medicine. Na podlagi podatkov iz sistema COBISS smo zajeli vse objave iz revij,
indeksiranih v kategorijah WoS, iz let 2004 do 2008. Upoštevali smo citate, ki so jih objave
prejele do oktobra leta 2010, kar pomeni, da je citacijsko okno šest let in deset mesecev ali
krajše. Število objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v obravnavanem obdobju v revijah,
indeksiranih v bibliografskih bazah WoS je na področjih klinične medicine skupaj 1471 objav.
Močnejša področja oziroma kategorije WoS po številu objav so: onkologija, splošna interna
medicina, klinična nevrologija, endokrinologija in metabolizem, srce in obtočila.
4.1.1.1 Organiziranost in kadrovski potenciali
Raziskovalci na Slovenskem delujejo v organizacijah različnih statusnih oblik: v javnih
raziskovalnih zavodih, na štirih univerzah, na drugih zavodih, tudi zasebnih nepridobitnih, in v
raziskovalno-razvojnih oddelkih gospodarskih družb.
Raziskovalnih organizacij s statusom zavoda je v Sloveniji 145 (javni in zasebni), med njimi 15
javnih raziskovalnih zavodov s statusom nacionalnih raziskovalnih zavodov; v kategorijo
zavodov bi lahko prišteli še 12 samostojnih visokošolskih zavodov. Naslednja statusna oblika
raziskovalnih organizacij so štiri univerze z 51 fakultetami oziroma članicami. S statusno obliko
gospodarske družbe je v Sloveniji 569 raziskovalnih organizacij, praviloma so vse raziskovalne
enote oziroma oddelki znotraj gospodarskih družb (SICRIS).
Eden od kazalnikov dinamike razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti je rast števila
raziskovalnih skupin. Primerjali smo podatke o številu raziskovalnih skupin iz evidenc
ministrstva, pristojnega za znanost, iz leta 1998 in podatke iz evidenc ARRS iz leta 2008. V letu
1998 je v Sloveniji delovalo 753 raziskovalnih skupin. Če pogledamo, kako so bile razvrščene
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glede na področje delovanja, je slika naslednja: na raziskovalnih področjih naravoslovnomatematičnih ved je delovalo 121 skupin, na raziskovalnih področjih tehniških ved 346 skupin,
na raziskovalnih področjih medicinskih ved 75 skupin, na raziskovalnih področjih biotehniških
ved 60 skupin, na raziskovalnih področjih družboslovnih ved 98 skupin in na raziskovalnih
področjih humanističnih ved 53 skupin. In deset let pozneje? Na raziskovalnih področjih
naravoslovno-matematičnih ved je delovalo 181 skupin, na raziskovalnih področjih tehniških ved
558 skupin, na raziskovalnih področjih medicinskih ved 95 skupin (v okviru univerz je 27
raziskovalnih skupin, v okviru zavodov 61 raziskovalnih skupin, 7 raziskovalnih skupin je v
okviru gospodarskih družb), na raziskovalnih področjih biotehniških ved 80 skupin, na
raziskovalnih področjih družboslovnih ved 142 skupin in na raziskovalnih področjih
humanističnih ved 72 skupin. Število raziskovalnih skupin se je v desetletnem obdobju povečalo
za 50 %, število skupin, ki delujejo na raziskovalnih področjih medicine, se je povečalo najmanj
med vsemi vedami, in sicer za blizu 27 %.
Na raziskovalnih področjih medicine je v letu 2008 delovalo 95 raziskovalnih skupin, ki so kot
pretežno področje delovanja navajale: 19 skupin področje mikrobiologije in imunologije, 5
skupin področje stomatologije, 22 skupin področje nevrobiologije, 3 skupine področje
onkologije, 8 skupin področje reprodukcije človeka, 16 skupin področje srca in ožilja, 5 skupin
področje metabolnih in hormonskih motenj, 16 skupin področje javnega zdravstva in ena
raziskovalna skupina področje psihiatrije.
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Slika 1: Indeks rasti števila raziskovalnih skupin, ločeno po znanstvenih vedah, 2008/1998
V evidencah Ministrstva za znanost je bilo leta 1998 vpisanih 6971 raziskovalcev (številka
vključuje: raziskovalce, pedagoge - raziskovalce, raziskovalce - razvojnike, mlade raziskovalce).
Največ raziskovalcev, ki so bili večinoma tudi pedagogi, in sicer 44 %, je bilo zaposlenih na
ljubljanski in mariborski univerzi, 15 % raziskovalcev je bilo zaposlenih v javnih raziskovalnih
zavodih, 22 % v drugih zavodih in 20 % v razvojno-raziskovalnih skupinah gospodarskih družb.
V strukturi vseh raziskovalcev jih je 30 % imelo doktorat znanosti. Ta delež pa je seveda različen
glede na skupino raziskovalnih organizacij. Največji je bil v strukturi zaposlenih na ljubljanski
univerzi, in sicer 48-odstoten, v strukturi zaposlenih na mariborski univerzi je bil 38-odstoten, v
javnih raziskovalnih zavodih je bilo povprečje 37 %, delež doktorjev znanosti v drugih zavodih
je bil 18-odstoten in v strukturi zaposlenih raziskovalcev - razvojnikov v gospodarskih družbah
samo 7-odstoten. Na raziskovalnih področjih naravoslovno-matematičnih ved je delovalo 1325
raziskovalcev, od teh 450 z doktoratom, na raziskovalnih področjih tehniških ved 2510
raziskovalcev, od teh 533 z doktoratom, na raziskovalnih področjih medicinskih ved 1115
raziskovalcev, od teh 300 z doktoratom, na raziskovalnih področjih biotehnike 488
raziskovalcev, med njimi 188 z doktoratom, na raziskovalnih področjih družboslovja 906
raziskovalcev, med njimi 380 z doktoratom, na raziskovalnih področjih humanistike pa 627
raziskovalcev, med njimi 240 z doktoratom.
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Deset let pozneje, leta 2008, je bilo v evidence ARRS vpisanih 12.182 raziskovalcev, med njimi
38 % z doktoratom. Na raziskovalnih področjih naravoslovno-matematičnih ved je delovalo
2095 raziskovalcev, od teh 980 z doktoratom, na raziskovalnih področjih tehniških ved 4941
raziskovalcev, od teh 1211 z doktoratom, na raziskovalnih področjih medicinskih ved 1801
raziskovalec, od teh 651 z doktoratom, na raziskovalnih področjih biotehnike 817 raziskovalcev,
med njimi 348 z doktoratom, na raziskovalnih področjih družboslovja 1574 raziskovalcev, med
njimi 889 z doktoratom, in na raziskovalnih področjih humanistike 954 raziskovalcev, med njimi
552 z doktoratom.
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Slika 3: Indeks rasti števila raziskovalcev, ločeno po znanstvenih vedah, 2008/1998
Delež doktorjev znanosti v strukturi raziskovalcev vseh ved se je v desetletnem obdobju povečal
s 30 % na skoraj 40 %. Na področjih medicinskih ved je trend rasti podoben, pri čemer je bil
delež doktorjev znanosti v strukturi raziskovalcev medicinskih ved nekoliko manjši (37,5 % v
letu 2008) od povprečja vseh ved. Manjši delež doktorjev znanosti v strukturi vseh raziskovalcev
je samo na področjih tehniških ved.
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Slika 4: Delež doktorjev znanosti v izobrazbeni strukturi vseh raziskovalcev
V nadaljevanju so prikazani podatki o številu raziskovalcev (FTE) po vedah, vir podatkov je
SURS, kjer smo primerjali podatke iz let 2008 in 2001.
Znano je, da na področjih medicine praviloma delujejo tako imenovani »part time« raziskovalci
in da praktično ni raziskovalcev, ki bi se polni delovni čas ukvarjali z raziskovalnim delom. Ker
se je v vmesnem času med letoma 2001 in 2008 spremenila delovna zakonodaja, ki je prejšnjo
tretjinsko dopolnilno zaposlitev zmanjšala na največ 20-odstotno dodatno zaposlitev, na
področjih medicinskih ved beležimo stagnacijo števila raziskovalcev (FTE) v tem obdobju. V
dveh znanstvenih disciplinah (biotehnika, družboslovje) pa je bilo število raziskovalcev (FTE) v
letu 2008 celo manjše kot pred sedmimi leti.
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Slika 5: Število raziskovalcev (FTE), ločeno po znanstvenih vedah
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Slika 6: Indeks rasti števila raziskovalcev (FTE), ločeno po znanstvenih vedah, 2008/2001
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Slika 7: Delež raziskovalcev (FTE) posamezne vede v strukturi raziskovalcev vseh ved
4.1.1.2 Financiranje
Delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno delo v strukturi bruto domačega
proizvoda v Sloveniji se je v obdobju 2000–2007 gibal med 1,4 in 1,5 % bruto domačega
proizvoda. V letu 2008 je narasel na 1,66 % (EU27 = 1,9 %), v letu 2009 na 1,86 % (EU27 =
2,0 %), v letu 2010 pa že na 2,1 % slovenskega bruto domačega proizvoda, kar je slabih 746
milijonov EUR. (SURS). Slovenski delež izdatkov za raziskave in razvoj v bruto domačem
proizvodu se je v primerjavi z drugimi državami EU v letu 2005 umeščal na enajsto mesto, v letu
2008 na deveto mesto in v letu 2010 na sedmo mesto (Eurostat).
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Slika 8: Bruto domači izdatki za R&R v odstotkih od bruto domačega proizvoda
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Slika 9: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po sektorjih izvedbe
V strukturi izvajalcev raziskovalnega dela se je v desetletnem obdobju povečal delež poslovnega
sektorja s 56 % na 68 %, delež državnega sektorja se je zmanjšal za 8 %, delež visokošolskega
sektorja pa za 3 %.
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Slika 10: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po sektorjih izvedbe v
letu 2000
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Slika 11: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po sektorjih izvedbe v
letu 2010
Najpomembnejša finančna vira za raziskovalno-razvojno dejavnost sta gospodarstvo in država
oziroma vlada.
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Slika 12: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po virih financiranja
V strukturi virov financiranja raziskovalnega dela se je v desetletnem obdobju povečal delež
gospodarskih družb s 53 % na 59 %, delež neposrednih vladnih sredstev se je zmanjšal za 4 %,
delež virov iz tujine pa je ostal enak pri 6 %.
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Slika 13: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po virih financiranja v
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Slika 14: Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost po virih financiranja v
letu 2010
Po kazalniku vložena sredstva za raziskave in razvoj na prebivalca je Slovenija v letu 2008
(307 EUR) v primerjavi z letom 2005 (207 EUR) bistveno povečala sredstva, kar pa jo je še
vedno umeščalo na 14. mesto med državami EU, enako kot v letu 2005. V primerjavi z
državami, ki vlagajo največ (Švedska 1341 EUR, Finska 1296 EUR), je to še vedno sorazmerno
malo, je pa nekoliko bližje povprečju EU (476 EUR), kot je bilo leta 2005 (Eurostat). Zavedati se
je treba, da je na primer cena raziskovalne opreme, ki je nujno potrebna za opravljanje
kakovostnega raziskovalnega dela, povsod približno enaka. Bogatejša okolja pa seveda lahko
nudijo boljše infrastrukturne pogoje za raziskovalno delo.
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Slika 15: Vlaganja v raziskave in razvoj na prebivalca (2008, v evrih)
Med sektorji izvajanja raziskovalnega dela smo podrobneje analizirali državni in visokošolski
sektor, kjer v pretežni meri poteka raziskovalno delo, katerega rezultati se kažejo v znanstvenih
objavah, ki so osnovna tema našega raziskovalnega projekta. Pri analiziranju oziroma
raziskovanju problematike vlaganj v raziskovalno delo iz javnih virov in rezultatov, ki se kažejo
v številu in odmevnosti znanstvenih objav, izhajamo tudi iz predpostavke, da poslovni in zasebni
nepridobitni sektor vlagata v visokošolski in državni izvedbeni sektor zanemarljivo malo.
Visokošolski in državni izvajalski sektor v Sloveniji za 79 % opravljenega raziskovalnega dela
prejmeta potrebna finančna sredstva iz javnih virov (samo za področja medicine 86 %); če k tem
virom prištejemo še sredstva EU, ki so tudi javni denar, je ta delež 88-odstoten (samo za
področja medicine 95-odstoten). To sta podatka Statističnega urada Republike Slovenije (SURS)
za leto 2008. Eurostat za leto 2007 nudi podatke o izdatkih visokošolskega sektorja za
raziskovalno delo po znanstvenih vedah in virih financiranja. Tako se je na primer raziskovalno
delo na visokošolskih ustanovah v Španiji financiralo iz javnih virov v 85 % (samo na področjih
medicinskih ved v 87 %), skupaj z viri iz tujine pa v 90 % (samo na področjih medicine pa v
91 %). Na visokošolskih ustanovah v Avstriji se je raziskovalno delo financiralo iz javnih virov
v 88 % (enako samo na področjih medicinskih ved), skupaj z viri iz tujine pa v 93 % (enako
samo na področjih medicinskih ved).
V javnem sektorju je bilo v Avstriji v letu 2007 izvedenih raziskav v obsegu 367,3 milijona
EUR, v Španiji v obsegu 2348,8 milijona EUR in v Sloveniji v obsegu 122,5 milijona EUR. V
visokošolskem sektorju pa je bilo v istem letu v Avstriji izvedenih raziskav v obsegu 1637,3
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milijona EUR, v Španiji v obsegu 3518,6 milijona EUR in v Sloveniji v obsegu 77,9 milijona
EUR (Eurostat). Na področjih naravoslovja je bilo v raziskovalnih organizacijah iz javnega in
visokošolskega sektorja v Avstriji izvedenih raziskav v obsegu 483,5 milijona EUR, v Španiji v
obsegu 1113,1 milijona EUR in v Sloveniji 72,3 milijona EUR. Na področjih medicine pa je bilo
v raziskovalnih organizacijah iz javnega in visokošolskega sektorja v Avstriji izvedenih raziskav
v obsegu 596,9 milijona EUR, v Španiji v obsegu 1322,5 milijona EUR in v Sloveniji 15,6
milijona EUR.
Delež izvedenih raziskav v visokošolskem in državnem sektorju v strukturi vseh izvajalskih
sektorjev raziskovalnega dela se je v okviru držav EU27 gibal med 17 % v Luksemburgu in
75 % v Litvi. Povprečje EU27 je bilo 35 %, Slovenija je bila s 40 % rahlo nad povprečjem.
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Slika 16: Delež izvedenih raziskav v državnem in visokošolskem sektorju (2007, Eurostat)
V Sloveniji je bilo za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, namenjenih
100 EUR na prebivalca, med državami EU pa največ na Švedskem, in sicer 342 EUR na
prebivalca, in na Finskem, 321 EUR na prebivalca.
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Slika 17: Sredstva za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, 2007 (v
evrih na prebivalca, Eurostat)
Na Finskem so namenili za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, glede na
znanstvene vede na prebivalca naslednje zneske: naravoslovje 72 EUR, tehnika 85 EUR,
medicina 66 EUR, kmetijske vede 26 EUR, družboslovje 60 EUR in humanistika 19 EUR. V
Sloveniji pa »je vsak prebivalec namenil« za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem
sektorju, naslednje zneske: za raziskave v naravoslovju 36 EUR, v tehniki slabih 25 EUR, v
medicini slabih 8 EUR, v kmetijskih vedah slabih 9 EUR, v družboslovju slabih 14 EUR in v
humanistiki dobrih 9 EUR.
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Slika 18: Sredstva za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, ločeno po
vedah (2007, v evrih na prebivalca, Eurostat)
Finska je imela naslednjo strukturo sredstev za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem
sektorju, po znanstvenih vedah: naravoslovje 22,4 %, tehnika 26,5 %, medicina 20,6 %,
kmetijstvo 8 %, družboslovje 18,7 % in humanistika 6 %. Struktura za Slovenijo je bila
drugačna: naravoslovje 36 %, tehnika 25 %, medicina 8 %, kmetijstvo 9 %, družboslovje 14 %
in humanistika 9 %.
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Slika 19: Deleži za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, ločeno po
vedah (2007, Eurostat)
Finančna sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost iz proračuna Republike Slovenije v
pretežni meri zagotavlja ministrstvo, pristojno za znanost. Osrednjo vlogo pri financiranju
znanosti iz tega vira pa ima, kot že povedano, ARRS.
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Slika 20: Proračun ARRS
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Slika 21: Sredstva ARRS za leto 2010 po proračunskih postavkah (skupaj 176 mio EUR)
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Slika 22: Proračunska sredstva ARRS po področjih financiranja
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Slika 23: Proračunska sredstva ARRS po znanstvenih vedah
Osrednji programi, ki so v okviru delovanja ARRS tako po vsebini kot po obsegu finančnih
sredstev najbolj izpostavljeni, so:


raziskovalni programi,



temeljni in aplikativni raziskovalni projekti,



mladi raziskovalci.

Na sliki spodaj je prikazano financiranje raziskovalnih projektov in programov (izraženo v FTE)
iz osrednjega javnega vira v Sloveniji v ta namen. V letih do 2003 je bilo to ministrstvo,
pristojno za znanost, v naslednjih letih pa ARRS.
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Slika 24: Obseg raziskovalnih programov in projektov
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Slika 25: Sredstva ARRS za financiranje raziskovalnih projektov in programov
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Slika 26: Sredstva ARRS za raziskovalne projekte in programe po znanstvenih vedah in
letih
Nazorneje razmerja med vedami pokaže prikaz deležev posameznih znanstvenih ved skozi obdobje.
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Slika 27: Delež ved v strukturi vseh sredstev za projekte in programe
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Slika 28: Sredstva za raziskovalne projekte in programe na izbranih področjih
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Slika 29: Deleži izbranih raziskovalnih področij v strukturi vseh sredstev za raziskovalne
projekte in programe
Pomen posebej temeljnih znanosti in znanstvenega raziskovanja za usposabljanje raziskovalcev
je sicer že dolgo znan in upoštevan, vendar je bil v preteklosti obravnavan bolj kot posredna
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koristnost, šele v zadnjih tridesetih letih pa se je uveljavilo stališče o neposredni koristnosti
temeljnega znanstvenega raziskovanja za usposabljanje mladih raziskovalcev. Usposabljanje
mladih raziskovalcev je način za razširitev znanstvenega znanja in obenem za njegov prenos v
družbeno prakso.
Projekt »Mladi raziskovalci«, kot ponavadi imenujemo program za razširitev raziskovalno
usposobljenega kadrovskega potenciala, je nastal na pobudo SAZU in takratnega resornega
organa za področje raziskovanja že kar davnega leta 1985 kot pomemben del programa za
preseganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja Slovenije. Tedanja Raziskovalna skupnost
Slovenije je v prvem četrtletju leta 1986 predložila ta program v sprejem slovenski skupščini. Za
obstoječe raziskovalne skupine so bile z realnim povečanjem sredstev v letu 1986 zagotovljene
boljše razmere za delo. Začelo se je z vključevanjem mladih raziskovalcev v raziskovalne
skupine, kjer naj bi se raziskovalno usposabljali in podiplomsko študirali do magisterija oziroma
doktorata. Po končanem usposabljanju bi okrepili mentorski potencial v skupinah ali pa se selili
skupaj z določenim številom raziskovalcev iz raziskovalnih skupin v raziskovalnih in
visokošolskih organizacijah v neposredni razvoj in novo proizvodnjo (Pečlin in Južnič, 1994).
Projekt »Mladi raziskovalci« je polno zaživel v letih 1986 in 1987, ko se je vanj vključevalo med
450 in 500 novih mladih raziskovalcev na leto, ki so prihajali iz gospodarstva, družbenih
dejavnosti, uprave ali pa so se vključevali v projekt neposredno po končanem dodiplomskem
študiju.
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Slika 30: Število financiranih mladih raziskovalcev
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Slika 31: Obseg financiranja mladih raziskovalcev po znanstvenih vedah
4.1.1.3 Znanstvene objave in odmevnost
Kvantitativni kazalniki za merjenje znanstvene produkcije in odmevnosti te produkcije in s tem
na neki način kakovosti, znanstvene odličnosti te produkcije, ki jih izpostavljamo, so naslednji
bibliometrijski kazalniki: število znanstvenih objav, število citatov in število visoko citiranih
znanstvenih objav v določenem obdobju v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS.
Primerjali smo rezultate, ki so jih dosegale države članice EU v preteklem petletnem oziroma
enajstletnem obdobju, ob upoštevanju števila prebivalcev posamezne države in v odnosu do
povprečja EU. Po številu objav v obdobju 2004–2008 je Slovenija za 30 odstotnih točk presegla
povprečje EU, po številu citatov in številu visoko citiranih objav v obdobju 1998–2008 pa smo
dosegli 73 % oziroma 60 % povprečja EU. Po kazalniku število člankov na milijon prebivalcev
smo bili na sedmem mestu med državami EU, po drugih dveh kazalnikih pa na trinajstem mestu.
Za primerjavo naj navedemo še vrednosti za dve »stari« članici EU, s katerima se pogosto
skušamo primerjati. Najboljši rezultat med državami EU tako po številu objav kot tudi po
citiranosti teh objav je imela Švedska, Danska pa je bila najboljša po številu visoko citiranih
objav v strukturi vseh njenih objav.
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Slika 32: Objave, citati (2004–2008) in visoko citirane objave (1998–2008) na milijon
prebivalcev v primerjavi z EU (EU = 100)
Primerjava števila objav in števila citatov teh objav iz dveh obdobij (1999–2003 in 2004–2008)
kaže trend rasti števila objav in števila citatov glede na povprečje EU. Rast števila objav je za
dobrih 20 % presegla povprečno rast EU, rast števila citatov pa je bila še nekoliko višja.
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Slika 33: Rast števila objav in števila citatov (obdobje 2004–2008 na obdobje 1999–2003)
V letu 2002 je imela Slovenija 809 znanstvenih objav na milijon prebivalcev, povprečje držav
EU je bilo, če upoštevamo vseh 27 sedanjih članic EU, 629 objav na milijon prebivalcev. V letu
2005 je imela Slovenija 1104 znanstvene objave na milijon prebivalcev, povprečje držav EU27
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je bilo 887 objav na milijon prebivalcev. V letu 2008 je imela Slovenija 1637 objav na milijon
prebivalcev, povprečje držav EU27 je bilo 1037 objav na milijon prebivalcev (NSI, 2008). V letu
2002 je bila Slovenija po kazalniku število objav na milijon prebivalcev na devetem mestu med
državami EU27, v letu 2005 na osmem mestu in v letu 2008 na petem mestu. Z največjim
številom objav v treh obravnavanih letih je bila Švedska (1725 objav v letu 2002, 1992 objav v
letu 2005 in 2111 objav v letu 2008).
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Slika 34: Število znanstvenih objav na milijon prebivalcev v državah EU
V zvezi z izvajanjem oziroma uporabo kazalnika relativni faktor vpliva v naši raziskavi
povejmo, da je statistično relevantno in običajno v bibliometrijskih študijah, da se pri analizi
bibliometrijskih trendov upoštevajo prekrivajoča petletna obdobja. Posamezna raziskovalna
področja v Sloveniji se glede na kadrovsko moč in finančno podprtost ter seveda raziskovalne
rezultate različno »odrežejo« v primerjavi s svetovnim povprečjem in povprečjem EU. Na
raziskovalnih področjih se povprečno število citatov na objavo (znotraj določenega časovnega
obdobja) zelo razlikuje: na nekaterih področjih je število citatov veliko in na nekaterih se citira
manj. Povprečno število citatov na objavo na določenem raziskovalnem področju na globalni
ravni je podlaga za izračun relativnega faktorja vpliva posamezne države, institucije,
raziskovalne skupine na tem raziskovalnem področju. Na slikah v nadaljevanju so prikazane
vrednosti za Slovenijo na različnih raziskovalnih področjih v dveh obdobjih in primerjava s
povprečjem EU27.
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Slika 36: Relativni faktor vpliva
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Slika 35: Relativni faktor vpliva objav v slovenskem soavtorstvu
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Slika 37: Indeks rasti relativnega faktorja vpliva objav v soavtorstvu slovenskih
raziskovalcev (obdobje 2004–2008 in obdobje 1999–2003)
Povezanost med obsegom financiranja iz javnih sredstev in raziskovalnimi rezultati je seveda
mogoče prikazati na različne načine. Objave v znanstvenih revijah zagotovo niso edini kazalnik
in treba je biti previden, ko jih uporabljamo kot merilo. Zagotovo pa so kazalnik, ki prikazuje
pomemben del znanstvene dejavnosti, saj so objave podlaga znanstvenega informiranja in
komuniciranja. Slika v nadaljevanju kaže eno od oblik takšne povezave, kjer smo upoštevali
objave v slovenskem soavtorstvu v revijah, indeksiranih v zbirkah WoS, ter njihovo odmevnost
in letna vlaganja za raziskovalne programe in projekte na navedenih področjih (1 FTE = okoli
63.000 EUR).
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Slika 38: Objave, citati (2004–2008) in letna vlaganja ARRS po raziskovalnih področjih
Za realno sliko o kakovosti znanstvene produkcije je potrebno ustrezno veliko število objav. Ob
manjšem volumnu objav se lahko hitro izboljša relativni faktor vpliva področja, kar pa seveda ne
pomeni realne moči določenega raziskovalnega področja.
Raziskovalni področji kemija in fizika sta področji v slovenskem prostoru, ki s kadrovskim
potencialom, finančnim vložkom in raziskovalnimi rezultati dosegata določeno kritično maso, ki
omogoča korektno ugotavljanje in analiziranje nekaterih razmerij do rezultatov v svetovnem
merilu.
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Slika 39: Število objav v slovenskem soavtorstvu in relativni faktor vpliva za Slovenijo po
področjih (obdobje 2004–2008)
Na podlagi podatkov o financiranju raziskav, izvedenih v raziskovalnih organizacijah javnega in
visokošolskega sektorja v Avstriji, Španiji in Sloveniji, ki smo jih navedli v poglavju o finančnih
vlaganjih, in podatkov o znanstvenih objavah v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah
WoS, smo vzpostavili kazalnik vložena sredstva oziroma potreben obseg sredstev za objavo na
določenem raziskovalnem področju (InCites TM, 2011). Po podatkih za leto 2007 je bil obseg
vlaganj za eno objavo na področjih naravoslovno-matematičnih ved v Avstriji 98.800 EUR, v
Španiji 54.140 EUR in v Sloveniji 49.439 EUR. Večje razlike so bile na raziskovalnih področjih
medicine, kjer je bil obseg vlaganj za eno objavo v Avstriji 168.377 EUR, v Španiji 137.774
EUR in v Sloveniji 35.754 EUR. Temu velja dodati še kazalnik odmevnost objav, ki se kaže v
številu prejetih citatov na objavo. Ob upoštevanju štiriletnega citacijskega okna so objave v
soavtorstvu avstrijskih raziskovalcev, če gledamo vsa naravoslovna področja skupaj, dosegale v
povprečju 7 citatov na objavo, kar je bilo nad svetovnim povprečjem (relativni faktor vpliva je
1,30), objave v soavtorstvu španskih raziskovalcev v povprečju 6,1 citata na objavo (relativni
faktor vpliva je 1,13) in objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v povprečju 4,7 citata na
objavo (relativni faktor vpliva je 0,87). Po podatkih skupaj za vsa medicinska raziskovalna
področja so objave v soavtorstvu avstrijskih raziskovalcev dosegale v povprečju 7,7 citata na
objavo, kar je bilo nad svetovnim povprečjem (relativni faktor vpliva je 1,22), objave v
soavtorstvu španskih raziskovalcev v povprečju 6,9 citata na objavo (relativni faktor vpliva je
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1,10) in objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v povprečju 5 citatov na objavo (relativni
faktor vpliva je 0,79).
Izvedli smo tudi primerjavo med devetimi raziskovalnimi področji v Sloveniji. Upoštevali smo
vlaganja ARRS v raziskovalne programe in projekte s teh področij v obdobju 2004–2008 ter
število objav in citatov v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, v istem obdobju.
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Slika 40: Objave v slovenskem soavtorstvu na izbranih raziskovalnih področjih in njihova
odmevnost, 2004–2008
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Slika 41: Vložena sredstva na objavo na izbranih raziskovalnih področjih, 2004–2008
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Slika 42: Vložena sredstva na citat na izbranih raziskovalnih področjih, 2004–2008
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Slika 43: Delež objav v slovenskem soavtorstvu na izbranih raziskovalnih področjih v
svetovni produkciji, 2004–2008
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Slika 44: Delež objav na izbranih raziskovalnih področjih v strukturi vseh objav v
slovenskem soavtorstvu, 2004–2008
Obseg vlaganj za eno objavo na področju klinične medicine je bil 12.479 EUR, fizike 18.936
EUR in kemije 13.991 EUR. Pogledali smo še, kakšna so bila razmerja po kazalniku vložena
sredstva oziroma potreben obseg sredstev za citat. Tu so bile razlike bistveno manjše, citat na
področju klinične medicine je bil »vreden« 3416 EUR, fizike 3480 EUR in kemije 3560 EUR.
Velja dodati še podatke o odmevnosti oziroma kakovosti objav glede na svetovno povprečje in
povprečje držav EU27. Na področju klinične medicine je bila vrednost relativnega faktorja
vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu podpovprečna (0,64), vrednost za EU27 je bila 1,05,
delež necitiranih objav je bil 39,45 % (EU27 32,28 %), na področju fizike je bila vrednost
relativnega faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu nadpovprečna (1,31), vrednost za
EU27 je bila 1,19, delež necitiranih objav je bil 30,52 % (EU27 32,61 %), na področju kemije je
bila vrednost relativnega faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu blizu povprečja
(0,78), vrednost za EU27 je bila 1,11, delež necitiranih objav je bil 32,07 % (EU27 28,15 %), na
področju biologije in biokemije je bila vrednost relativnega faktorja vpliva za objave v
slovenskem soavtorstvu podpovprečna (0,62), vrednost za EU27 je bila 1,02, delež necitiranih
objav je bil 32,16 % (EU27 23,41 odstotkov), na področju računalništva je bila vrednost
relativnega faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu povprečna (0,95), vrednost za
EU27 je bila 0,98, delež necitiranih objav je bil 58,47 % (EU27 59,77 %), na področju
matematike je bila vrednost relativnega faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu
povprečna (0,91), vrednost za EU27 je bila 1,09, delež necitiranih objav je bil 53,78 % (EU27
52,69 %), na področju ekologije je bila vrednost relativnega faktorja vpliva za objave v
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slovenskem soavtorstvu blizu povprečja (0,78), vrednost za EU27 je bila 1,10, delež necitiranih
objav je bil 33,90 % (EU27 31,13 %), na področju materialov je bila vrednost relativnega
faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu podpovprečna (0,70), vrednost za EU27 je
bila 1,11, delež necitiranih objav je bil 49,90 % (EU27 41,39 %) ter na področju botanike in
zoologije je bila vrednost relativnega faktorja vpliva za objave v slovenskem soavtorstvu
podpovprečna (0,69), vrednost za EU27 je bila 1,18, delež necitiranih objav je bil 47,95 %
(EU27 37,30 %).
Primerjava strukture objav celotne svetovne produkcije, vključene so znanstvene objave v
revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, z objavami sedemindvajseterice držav EU in
objavami v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev kaže na največje razlike oziroma odstopanja
Slovenije od svetovne strukture v primeru tehniških ved (delež je večji približno 10 %) in v
primeru medicinskih ved (delež je manjši za več kot 10 %).
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Slika 45: Delež objav po vedah v strukturi vseh objav v obdobju 2005–2009
Primerjali smo tudi strukturo vseh objav ter objav EU27 in Slovenije na področjih klinične in
temeljne medicine ter dveh v Sloveniji kadrovsko in z javnimi sredstvi relativno dobro podprtih
področij fizike in kemije. Tudi tu sta, pričakovano, deleža medicinskih področij bistveno
zaostajala za svetovnim deležem in za deležem objav EU27.
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Slika 46: Delež objav na področjih temeljne medicine, klinične medicine, fizike in kemije v
strukturi vseh objav v obdobju 2005–2009
V tem delu naloge nekaj prostora namenjamo kvantitativnemu kazalniku imenovanemu relativni
indeks specializacije (RSI). RSI je bil vzpostavljen kot kazalnik, ki naj bi pokazal, na katerih
področjih so prisotni relativno večji raziskovalni potenciali v primerjavi s področji, kjer so ti
potenciali skromnejši. Nobena država, tudi najbogatejša, si ne more privoščiti, da bi vsem
raziskovalnim področjem namenila veliko pozornost (Braun in Glänzel, 2000). Posebna
pozornost posameznim področjem je lahko dana samo na škodo nekaterih drugih. To se
ponavadi odraža tudi na rezultatu znanstvenih objav države. RSI kaže, ali ima država na
določenem raziskovalnem področju relativno večji ali manjši delež v celotnem številu objav na
svetu glede na delež, ki ga ima država s svojo celotno znanstveno produkcijo v svetovni
produkciji. Pomembno je vedeti, da RSI odraža notranje ravnovesje med področji v dani državi,
to je, pozitivne vrednosti tega indeksa morajo biti vedno uravnotežene z negativnimi. RSI je
tesno povezan s tako imenovanim indeksom aktivnosti. Njegova definicija je AI = delež
posamezne države v svetovni produkciji objav na določenem znanstvenem področju/delež
posamezne države v svetovni produkciji objav na vseh področjih znanosti, ali enakovredno, AI =
delež posameznega znanstvenega področja v objavah posamezne države/delež posameznega
znanstvenega področja v celotni svetovni produkciji objav. Relativni specializacijski indeks je
nato opredeljen kot RSI = AI – 1/AI + 1. Iz tega sledi, da so vrednosti indeksa lahko od –1 do
+1. Vrednosti, manjše ali večje od vrednosti 0, kažejo na šibkost ali koncentracijo znanstvenih
naporov na posameznem raziskovalnem področju. V raziskavo smo skladno z metodologijo iz
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European Report on Science and Technology Indicators 1997, kjer je definiran relativni indeks
specializacije (REIST-2, 1997), zajeli osem raziskovalnih področij, ki jih sestavlja 30
podpodročij.
Preglednica 2: Relativni indeks specializacije, Slovenija, 2005–2009
Raziskovalno področje
Kemija
Fizika
Temeljna medicina
Klinična medicina
Biologija
Matematika
Geologija
Tehniške vede

Relativni indeks specializacije
0,07
0,09
–0,22
–0,22
–0,09
0,26
–0,19
0,17

Slovenske rezultate lahko primerjamo z rezultati prof. Brauna iz njegove študije iz leta 1997, v
kateri je primerjal publikacijsko aktivnost v državah srednjevzhodne Evrope (Avstrija, Bolgarija,
Finska, Madžarska, Poljska, Romunija, Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Hrvaška,
Slovenija) (Braun, 2000).
Nekaj je sprememb. Število objav na področjih klinične medicine je znatno zraslo. Fizika in
kemija sta izgubili nekaj prevlade glede števila znanstvenih objav.
Preglednica 3: Relativni indeks specializacije, Slovenija, 1997 (Braun in Glänzel, 2000)
Raziskovalno področje
Kemija
Fizika
Temeljna medicina
Klinična medicina
Biologija
Matematika
Geologija
Tehniške vede

Relativni indeks specializacije
0,22
0,20
–0,20
–0,38
–0,08
0,27
–0,40
0,10
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Slika 47: Relativni indeks specializacije, Slovenija, 2005–2009
V zvezi z relativnim specializacijskim indeksom v študiji na temo mednarodnega soavtorstva
objav W. Glänzel (2001) navaja, da v svetu obstajajo štirje osnovni profili oziroma modeli
financiranja in posledično objavljanja v znanosti:
1. zahodni model s klinično medicino in biomedicinskimi raziskavami kot dominantnimi
področji,
2. model nekdanjih socialističnih dežel s poudarjeno aktivnostjo fizike in kemije,
3. bio-okoljski model z biologijo in vedami o zemlji in vesolju v ospredju,
4. »japonski model«, kjer prevladujeta inženirstvo (tehniške vede) in uporabna kemija.
4.1.1.4 Znanstvene objave na področjih klinične medicine
Kot je bilo že povedano v metodologiji, smo analizirali objave v slovenskem soavtorstvu na
področjih klinične medicine. Objave smo razdelili v tri sklope, in sicer objave, ki so samo v
slovenskem soavtorstvu, objave, ki so v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev in njihovih
kolegov v tujini, znotraj slednjih objav pa smo ugotavljali tudi delež objav, kjer je prvi avtor
Slovenec.
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Slika 48: Objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v revijah bibliografskih baz WoS
na področjih klinične medicine, 2004–2008
Za merjenje odmevnosti obravnavanih člankov smo vzeli relativno dolgo obdobje, citacijsko
okno je skoraj 7 let (6 let + 10 mesecev) ali manj. Temu primerno je tudi citiranost višja od
števila citatov na objavo v svetu uveljavljenega obdobja za ugotavljanje odmevnosti znanstvene
produkcije, ko se odmevnost namreč meri s številom citatov, doseženih v petletnem obdobju za
objave v tem istem obdobju. V tem primeru je citacijsko okno pet let ali manj.
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Slika 49: Citiranost objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v revijah iz bibliografskih
baz WoS na področjih klinične medicine, 2004–2008
Že grafična primerjava zgornjih dveh slik kaže na bistveno boljšo citiranost objav v soavtorstvu
slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine v primerjavi z objavami, ki so nastale v soavtorstvu
izključno slovenskih soavtorjev. To dokazujejo tudi številčni podatki, saj je odmevnost objav v
soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine za več kot trikrat boljša od objav v samo
slovenskem soavtorstvu. Objave slovenskih raziskovalcev v mednarodnem soavtorstvu s
Slovencem kot prvim avtorjem so nekje na sredini med vrednostmi za objave v izključno
slovenskem soavtorstvu in tistimi, ki jih imajo slovenski avtorji v sodelovanju s kolegi iz tujine.
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Slika 50: Odmevnost objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v revijah bibliografskih
baz WoS na področjih klinične medicine, 2004–2008
V strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu v obravnavanem obdobju na področjih klinične
medicine je bil delež objav slovenskih avtorjev, nastalih v sodelovanju s kolegi iz tujine, 38odstoten. Od teh je bilo objav s Slovencem kot prvim avtorjem nekaj več kot tretjina, 36 %.
Število citatov na objavo slovenskih avtorjev, nastalih v sodelovanju s kolegi iz tujine, je bilo
skoraj enkrat večje od števila citatov na objavo v mednarodnem soavtorstvu, kjer je Slovenec
prvi avtor. Odmevnost slednjih objav je bila praktično enaka tisti, ki jo imajo skupaj vse objave,
torej objave v samo slovenskem soavtorstvu in tiste, ki jih imajo slovenski soavtorji skupaj s
kolegi iz tujine.
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Slika 51: Odmevnost objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s tujci v revijah
bibliografskih baz WoS na področjih klinične medicine, 2004–2008
Zanimiv bibliometrijski kazalnik je tudi delež necitiranih objav v strukturi vseh objav. Tudi po
tem kazalniku se bistveno bolje odrežejo objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s tujci
kot tiste, ki so nastale v soavtorstvu samo slovenskih raziskovalcev.
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Slika 52: Delež necitiranih objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v revijah
bibliografskih baz WoS na področjih klinične medicine, 2004–2008
4.1.2 Razprava
V prvem delu raziskave celovito prikazujemo financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji,
podrobneje iz javnih virov, kadrovske raziskovalne potenciale v Sloveniji in rezultate (objave v
soavtorstvu slovenskih raziskovalcev v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS).
Število raziskovalnih skupin se je v desetletnem obdobju (1998–2008) povečalo za 50 %, najbolj
je naraslo število raziskovalnih skupin na področjih tehniških ved (indeks 162), naravoslovju
(indeks 150), najmanj pa na raziskovalnih področjih medicinskih ved (indeks 127). Število
raziskovalcev se je bistveno povečalo, z blizu 7000 v letu 1998 na skoraj 12.200 v letu 2008.
Indeks rasti je zopet različen po posameznih znanstvenih vedah, največji je v tehniških vedah
(indeks 197), pri ostalih znanstvenih vedah je rast manjša, pri nobeni pa indeks rasti ni manjši
kot 150. Pomembnejši za presojo o raziskovalnih kadrovskih zmogljivostih na posameznih
področjih je podatek o raziskovalcih (FTE). Zaradi sprememb v delovni zakonodaji je bilo v letu
2008 kar v treh znanstvenih vedah število raziskovalcev (FTE) manjše kot sedem let prej
(SURS). Delež raziskovalcev raziskovalnih področij medicine v strukturi vseh raziskovalcev je v
tem obdobju padel z dobrih 11 % na 7 %, na področjih biotehnike s 6 % na 3 % in na področjih
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družboslovja z 18 % na 9 %. Najbolj se je v strukturi vseh raziskovalcev povečal delež
raziskovalcev s področij naravoslovja, in sicer z nekaj več kot 19 % na skoraj 34 %. S številom
4149 raziskovalcev (FTE), delujočih v raziskovalnih organizacijah vladnega in visokošolskega
sektorja, je Slovenija zasedla 22. mesto med državami EU, po kazalniku vložena sredstva na
raziskovalca (FTE) v javnem oziroma visokošolskem sektorju pa 15. mesto s 56.000 EUR
(Eurostat, 2009).
Po deležu bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno delo v strukturi bruto domačega
proizvoda Slovenija napreduje na lestvici sedemindvajseterice držav EU, v letu 2005 je bila na
enajstem mestu, v letu 2008 na devetem in v letu 2010 že na sedmem mestu. V Sloveniji je v
tem letu delež bruto domačih izdatkov za raziskovalno in razvojno delo presegel dva odstotka
bruto domačega proizvoda. V obdobju desetih let so gospodarske družbe povečale svoja vlaganja
v raziskovalno-razvojno dejavnost z blizu 150 milijonov EUR v letu 2000 na 440 milijonov EUR
v letu 2010 (SURS). Država oziroma vlada je preko proračuna v letu 2000 namenila za
raziskovalno-razvojno dejavnost okoli 100 milijonov EUR in več kot 250 milijonov EUR v letu
2010. Po kazalniku vložena sredstva za raziskave in razvoj na prebivalca Slovenija zaseda mesto
na sredini med državami EU (307 EUR v letu 2008), enako tudi po kazalniku vložena sredstva za
raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju (100 EUR v letu 2007). Po kazalniku
vložena sredstva za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju, glede na
znanstvene vede pa je položaj Slovenije primerjalno z državami EU zelo različen. Po deležih
sredstev v strukturi vseh sredstev za raziskave, izvedene v državnem in visokošolskem sektorju,
ki se v naši državi namenjajo raziskavam na področjih tehniških ved in na področjih
naravoslovnih ved, se Slovenija med državami članicami EU nahaja na petem oziroma osmem
mestu, na drugem koncu, namreč na štiriindvajsetem mestu, pa se nahaja po deležu sredstev,
namenjenih medicinskim raziskavam.
Sredstva za programe in projekte na izbranih raziskovalnih področjih, kjer smo podrobneje
analizirali rezultate (fizika, kemija, biologija in biokemija, temeljna medicina, klinična
medicina), oziroma deleži le-teh v strukturi sredstev za programe in projekte vseh ved v obdobju
2004–2010 kažejo naslednjo sliko. Fizika je na ravni 7 %, s tem da je v letih 2005 in 2006
beležila skoraj 8 %. Kemija je v letih 2006 in 2007 presegala 6 %, v letih prej in pozneje je bila
blizu 6 %. Tudi biologija in biokemija sta bili najvišje v letih 2006 in 2007 (blizu 7 % oziroma
6,5 %) in pozneje na 6 %. Klinična medicina je letih 2005 in 2006 beležila znaten padec (s 5,7 %
na 4,4 %) in nato zmerno rast deleža (v letu 2010 4,8 %). Temeljna medicina je beležila najvišji
delež v letih 2008 in 2009, in sicer 6 % (ARRS). Absolutni podatki o financiranju iz javnih
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sredstev dveh naravoslovnih raziskovalnih področij (fizika, kemija) in skupaj vseh medicinskih
raziskovalnih področij kažejo naslednja razmerja. Za vsa raziskovalna področja medicine je bilo
v letu 2009 namenjenih 117,27 FTE brez deleža za delo tehničnih oziroma strokovnih
sodelavcev, za raziskovalno področje fizike 104,35 FTE in kemije 86,18 FTE. Velike razlike so
v obsegu sredstev na raziskovalca (medicinska področja 0,17 FTE, fizika 0,49 FTE, kemija 0,41
FTE), kar je posledica razpetosti večine raziskovalcev na medicinskih področjih na strokovno
oziroma klinično delo, pedagoško aktivnost in raziskovalno delo.
Razlike v kadrovskem potencialu in obsegu financiranja med posameznimi raziskovalnimi
področji se odražajo tudi v številu znanstvenih objav in njihovi odmevnosti. Po kazalniku število
člankov na milijon prebivalcev je bila Slovenija na sedmem mestu (obdobje 2004–2008, samo v
letu 2008 že na petem mestu), po številu citatov na objavo in številu visoko citiranih člankov pa
na trinajstem mestu med državami EU. Rast števila objav in števila citatov presega povprečno
rast EU, toda po kazalniku povprečno število citatov na objavo je še vedno v drugi polovici
držav EU. Kazalnik relativni faktor vpliva pokaže, da Slovenija samo na področju fizike presega
povprečje EU, na vseh drugih področjih zaostaja za evropskim povprečjem, na nekaterih izrazito.
Relativno dobro kadrovsko zastopano in z javnimi sredstvi podprto področje (fizika, kemija) v
prvem primeru pričakovano kaže nadpovprečne rezultate v odmevnosti znanstvenih objav v
svetovnem merilu (relativni faktor vpliva fizika 1,32), v drugem pa ne (relativni faktor vpliva
kemija 0,77). Glede na kadrovsko podhranjenost medicinskih področij (delež raziskovalcev
področij medicine v strukturi vseh raziskovalcev je 7-odstoten) in relativno skromno financiranje
iz javnih virov (delež medicine v sredstvih za raziskave, izvedene v visokošolskem in državnem
sektorju: Slovenija 7,7 %, Danska 32,3 %, Avstrija 28 %, Španija 22,6 %, Finska 20,5 %,
Nemčija 17,9 %, Češka 12,2 %, Madžarska 12,2 %) so rezultati medicinskih področij, gledano z
vidika odmevnosti znanstvenih objav v svetovnem merilu, zopet pričakovano podpovprečni ali
celo zelo podpovprečni. Po kazalniku relativni indeks specializacije spadajo raziskovalna
področja, združena v temeljno in klinično medicino, v okviru države med področja z relativno
skromnimi raziskovalnimi potenciali. Slovenija se glede na štiri osnovne profile financiranja iz
javnih sredstev in posledično objavljanje v znanosti počasi izvija iz modela nekdanjih
socialističnih dežel s poudarjeno aktivnostjo fizike in kemije, a vendar (še) ne v smeri zahodnega
modela s klinično medicino in biomedicinskimi raziskavami kot dominantnimi področji.
Nesporno Slovenija v zadnjem obdobju kaže velik napredek v kvantiteti, torej rasti števila
znanstvenih objav v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS.
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Slika 53: Število objav v slovenskem soavtorstvu na izbranih raziskovalnih področjih v
petletnih obdobjih
Viden je tudi napredek v odmevnosti objav, kar pa za zdaj Slovenijo po tem kazalniku še v
večini raziskovalnih področij ne uvršča v prvo polovico držav EU. Nekaj je področij, kjer je
Slovenija temu cilju blizu, krepko pa je na mestu v zgornji polovici zasidrana na področju fizike.
Z rezultati raziskovalnih skupin na področjih družboslovja in humanistike se v raziskavi nismo
podrobneje ukvarjali. Boljši vir podatkov za področje družboslovja pa tudi humanistike je
bibliografska baza SCOPUS, ki v primerjavi z bibliografskima bazama SSCI in AHCI zajema
več revij, revije pa so tudi relevantnejše za evropski prostor.
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Slika 54: Relativni faktor vpliva objav v slovenskem soavtorstvu na izbranih raziskovalnih
področjih
Primerjava po kazalniku vložena sredstva na znanstveno objavo pokaže, da je obseg vlaganj za
eno objavo na področjih naravoslovno-matematičnih ved v Avstriji 98.800 EUR, v Španiji
54.140 EUR in v Sloveniji 49.439 EUR. Večje razlike so na raziskovalnih področjih medicine,
kjer je obseg vlaganj za eno objavo v Avstriji 168.377 EUR, v Španiji 137.774 EUR in v
Sloveniji 35.754 EUR. Objave v soavtorstvu avstrijskih raziskovalcev na področjih
naravoslovnih ved dosegajo v povprečju 7 citatov na objavo, objave v soavtorstvu španskih
raziskovalcev 6,1 citata in objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev 4,7 citata na objavo.
Približno enako razmerje, a še za spoznanje manj ugodno za Slovenijo, je na področjih
medicinskih ved (Avstrija 7,7 citata, Španija 6,9 citata in Slovenija 5 citatov). Delež necitiranih
objav je na vseh raziskovalnih področjih večji od povprečja EU, razen v primeru fizike.
Primerjava strukture objav sedemindvajseterice držav EU in objav v soavtorstvu slovenskih
raziskovalcev kaže na največje razlike oziroma odstopanja Slovenije od strukture EU v primeru
tehniških ved (delež je večji za približno 10 %) in v primeru medicinskih ved (delež je manjši za
več kot 10 %). Deleža objav v slovenskem soavtorstvu na področjih klinične in temeljne
medicine v strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu sta znatno nižja od deležev objav istih
področij na ravni povprečja EU, deleža objav v slovenskem soavtorstvu na področjih kemije in
fizike v strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu pa sta za dobre 4 oziroma 3 odstotne
točke večja od deleža objav istih področij v strukturi vseh objav sedemindvajseterice držav EU.
Relativni indeks specializacije vendarle kaže premike med raziskovalnimi področji v Sloveniji.
Primerjava podatkov za leto 1997 in obdobje 2005–2009 kaže na zmanjševanje prevlade kemije
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in fizike, ohranjanje visoke vrednosti matematike in zmanjševanje zaostanka klinične medicine.
Na področjih medicine se ne glede na nespremenjene trende pri krepitvi kadrovskih zmogljivosti
in financiranja iz javnih sredstev nadpovprečno hitro povečuje število znanstvenih objav v
revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS. To povečanje se v manjši meri vidi – ker se
tudi celotna produkcija objav v slovenskem soavtorstvu v primerjavi s produkcijo držav EU
nadpovprečno povečuje – v rasti deleža v strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu (z
19,4 % na 21,1 %), v večji meri pa v mednarodnih primerjavah. Po številu objav na področjih
temeljne medicine na milijon prebivalcev je Slovenija med državami EU27 v obdobju 2005–
2009 dosegla 12. mesto in je bila s 455 objavami nad povprečjem EU27 (436 objav). Po številu
objav na področjih klinične medicine na milijon prebivalcev je Slovenija med državami EU27 v
obdobju 2005–2009 dosegla 14. mesto in je bila z 874 objavami tik pod povprečjem EU27 (879
objav). Še naprej pa problematična ostaja odmevnost oziroma kakovost objav, kjer smo po
kazalniku relativni faktor vpliva na predzadnjem mestu (0,65) med državami EU in krepko pod
povprečjem EU27 (1,06) (InCites TM, 2011). Področja klinične medicine so tista, kjer je vpliv
mednarodnega soavtorstva na odmevnost objav slovenskih raziskovalcev velik. Odmevnost
objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine je za več kot trikrat boljša od
objav v samo slovenskem soavtorstvu. Delež necitiranih objav v soavtorstvu samo slovenskih
raziskovalcev je večji od deleža necitiranih objav v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s
kolegi iz tujine (38 % in 23 %).
4.2

VISOKO CITIRANE OBJAVE V SLOVENSKEM SOAVTORSTVU

4.2.1 Metodologija
V raziskavi smo glede visoko citiranih objav v slovenskem (so)avtorstvu postavili hipotezo, da
gre praviloma za objave v visoko rangiranih revijah (rang v zgornji četrtini v kategoriji WoS) in
da slovenski soavtorji tvorijo manjšino v mednarodnih soavtorskih timih.
V študiji smo zajeli obdobje 2000–2010. Upoštevali smo objave v bibliografskih bazah WoS v
tem obdobju in citiranost teh objav v istem obdobju. Status visoko citirane objave prejme objava,
ki se po številu citatov uvršča v zgornji odstotek (top 1 %) najbolj citiranih objav na področju.
Potrebno število citatov za uvrstitev med visoko citirane objave na določenem raziskovalnem
področju je seveda odvisno od leta objave posameznega članka. Država, ki ima več kot 1 %
visoko citiranih objav med vsemi svojimi znanstvenimi objavami, presega svetovno povprečje.
Delež, manjši od 1 %, kaže na različne stopnje zaostajanja za svetovnim povprečjem. Vrednost

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

108

tega bibliometrijskega kazalnika na podlagi podatkov za obdobje 2000–2010 je za Slovenijo
0,66 %.
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Slika 55: Delež visoko citiranih objav v strukturi vseh znanstvenih objav, 2000–2010
4.2.2 Rezultati
V slovenskem soavtorstvu je bilo po podatkih ThomsonReuters, ESI, v obdobju od 1. januarja
2000 do 31. decembra 2010 153 visoko citiranih objav. Te objave so z naslednjih raziskovalnih
področij.
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Slika 56: Visoko citirane objave v slovenskem soavtorstvu v revijah, indeksiranih v
bibliografskih bazah WoS, 2000–2010
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Slika 57: Deleži področij v strukturi vseh visoko citiranih objav v slovenskem soavtorstvu
Visoko citirane objave v slovenskem soavtorstvu smo glede na vrsto soavtorstva razdelili v
naslednje kategorije: (A) vsi soavtorji so iz slovenskih raziskovalnih organizacij, (B) večina
soavtorjev je iz slovenskih raziskovalnih organizacij, (C) tujec v slovenski soavtorski skupini,
(D) raziskovalci iz Slovenije so manjšina v soavtorski skupini in (E) samo eden od soavtorjev je
iz Slovenije.
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Slika 58: Visoko citirane objave v slovenskem soavtorstvu glede na vrsto soavtorstva
Prevladujejo soavtorske skupine z enim Slovencem kot soavtorjem, 62 primerov oziroma objav,
in skupine, kjer prevladujejo tujci, 42 primerov.
Med vsemi visoko citiranimi objavami v slovenskem soavtorstvu je 27 objav samo v slovenskem
avtorstvu, 126 objav pa je v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine.
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Slika 59: Visoko citirane objave v slovenskem soavtorstvu glede na vrsto soavtorstva
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Posebej smo pogledali še visoko citirane objave v mednarodnem soavtorstvu s Slovencem kot
prvim avtorjem. Takih objav je 24 ali 19 % v strukturi vseh slovenskih visoko citiranih objav v
mednarodnem soavtorstvu.

Prvi avtor Slovenec; 19%

81%

Slika 60: Visoko citirane objave v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s tujci
V veliki večini (132) so objave v revijah, ki so v zgornji četrtini revij v posameznih kategorijah
WoS, v 21 primerih so objave v revijah, ki so v posameznih kategorijah uvrščene nižje od
zgornje četrtine v posamezni kategoriji WoS.
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Slika 61: Visoko citirane objave v slovenskem soavtorstvu glede na rang revije na področju
Enako visok delež objav v zgornjih 25 % revij na področjih beležimo v primeru objav v
izključno slovenskem soavtorstvu, še večjega (88 %) pa v primeru objav v mednarodnem
soavtorstvu s Slovencem kot prvim avtorjem.
4.3

PRIMERJAVA
REZULTATOV
KVANTITATIVNEGA
EKSPERTNEGA OCENJEVANJA RAZISKOVALNEGA DELA

MERJENJA

IN

Rezultate raziskovalnega dela lahko izmerimo z bibliometrijskimi in drugimi kvantitativnimi
kazalniki ali pa jih ocenimo oziroma ovrednotimo s kvalitativnim, ekspertnim ocenjevanjem.
Ena od zastavljenih hipotez v doktorski nalogi je, da meritve rezultatov raziskovalnih skupin s
pomočjo bibliometrijskih kazalnikov korelirajo z ekspertnimi ocenami rezultatov teh skupin. Kot
je bilo navedeno v teoretičnem delu, številne raziskave kažejo, da obstaja visoka korelacija med
kvantitativnimi in kvalitativnimi meritvami kakovosti. V naši raziskavi smo rezultate prvega in
drugega načina merjenja oziroma ocenjevanja raziskovalnega dela primerjali tako v okviru
evalvacije raziskovalnih projektov kot tudi raziskovalnih programov.
4.3.1 Raziskovalni projekti
Opravljena je bila ex-post evalvacija treh projektnih razpisov ARRS: razpisa iz leta 2003 z
ekspertnim ocenjevanjem, kjer je bilo v precejšnji meri prisotno nasprotje interesov, razpisa iz
leta 2005 z mednarodnim ekspertnim ocenjevanjem in manjšim nasprotjem interesov, toda z
omejenim številom recenzentov, in razpisa iz leta 2008 s kombinacijo scientometrijskih
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kazalnikov in mednarodnim ekspertnim ocenjevanjem. Postavili smo hipotezo, da je v okviru
treh različnih ocenjevalnih sistemov različna usklajenost med ekspertnimi ocenami in
rezultatom, ki ga da nabor scientometrijskih kazalnikov (Južnič et al., 2010).
4.3.1.1 Metodologija
Uporabili smo tri scientometrijske kazalnike, označene z A (A1, A2, A3). Prvi kazalnik, A1,
temelji na izračunu točk SICRIS, številu in kakovosti objavljenih rezultatov raziskav v zadnjih
petih letih. Merilo kakovosti temelji predvsem na faktorju vpliva revije (IF) iz bibliografskih baz
WoS. Kljub dobro znanim omejitvam in pristranosti (Vanclay, 2009; Moed et al., 1999; Seglen,
1997) IF še naprej vpliva na znanstvena prizadevanja (Weingart, 2005). To postavlja nekatera
raziskovalna področja v podrejen oziroma neenakopraven položaj, ker je v vzorcu citata, na
katerem temelji IF, vsebovana pristranost. Faktor vpliva temelji na številu citatov, ki se v danem
letu (i) naberejo izdajam revije, objavljenim v dveh predhodnih letih (i–1 in i–2). Tako ima
prispevek revije dveletno okno, namreč prvo in drugo leto po objavi, ko lahko prispeva k
faktorju vpliva revije. To dveletno okno lahko na nekaterih znanstvenih področjih vzorči velik
delež citatov, na drugih pa ne.
Za delno protiutež tej pristranosti smo kot drugi kazalnik, A2, uporabili število citatov.
Samocitate smo izločili, tako da so šteli samo citati tretjih oseb. To smo storili namenoma, da bi
se izognili kratkoročnemu učinku, ko avtor v poznejših člankih citira svoje delo. Učinek
samocitatov je odvisen od števila poznejših sklopov objav (Glänzel et al., 2006) in je glavni
razlog, zakaj samocitatov nismo vključili. Citati se štejejo za obdobje deset let. V podobni študiji
rezultatov objav in mednarodne odmevnosti raziskovalcev s področja kemije na Nizozemskem je
bilo zajeto obdobje desetih let (1991–2000), tako za objave kot za obdobje njihovega citiranja
(van Leeuwen et al., 2003).
Vrednost A predstavlja vsoto bibliometrijskih kazalnikov A1, A2 in A3. Vrednost A1 predstavlja
vsoto točk, dobljenih za znanstvene objave v zadnjih petih letih na podlagi točk SICRIS. Objave
v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI, so glede na njihov faktor vpliva (v času objave)
razdeljene v štiri četrtine, objave v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SSCI, so glede na
njihov faktor vpliva razdeljene v dve skupini, vse objave v reviji, indeksirani v bibliografski bazi
AHCI, pa prejmejo enako število točk. Točke SICRIS se poleg člankov računajo tudi za druge
vrste objav (monografija, poglavje v monografiji).
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Vrednost A2 predstavlja normalizirano število citatov tretjih oseb v zadnjih desetih letih na
podlagi baze citatov WoS, kjer se štejejo citati člankov, ki imajo popoln bibliografski zapis v
bazi WoS. Normalizirano število citatov tretjih oseb je število citatov določenega članka, deljeno
s povprečnim faktorjem vpliva za določeno znanstveno področje, na katerem je bil članek
objavljen oziroma ki mu določena znanstvena objava pripada.
Vrednost A3 predstavlja finančna sredstva, prejeta iz virov izven ARRS (evropski projekti, drugi
mednarodni projekti, projekti slovenske industrije) v obdobju petih let, izračunano v FTE.
Pridobljena sredstva iz teh virov so pomemben kazalnik za vodjo projekta, ko se odloča o
financiranju v okviru javnega razpisa predloženih projektov.
Vsak kazalnik odraža posebno dimenzijo splošnega koncepta raziskovalnega delovanja oziroma
uspešnosti. Z uporabo enega samega kazalnika bi dobili nepopolno sliko raziskovalne uspešnosti,
zato je treba kombinirati različne vrste kazalnikov, da bi oblikovalcem politike in ocenjevalcem
ponudili veljavno in koristno orodje za ocenjevanje.
Izračuni so bili izvedeni takole:
A1 – točke SICRIS, podeljene za objave v zadnjem petletnem obdobju na podlagi podatkovne
baze SICRIS. Uporabili smo enostavno delno štetje, čeprav se dobro zavedamo, da kljub
velikemu porastu uporabe štetja citatov ni splošno sprejetega soglasja o tem, kako citate šteti
(Larsen, 2008). Obstaja namreč nekaj metod delnega štetja, vključno z dodelitvijo dodatnih točk
prvemu avtorju ali vodilnemu avtorju, vendar je enaka delitev med vsemi nekako pravičnejša in
smo jo zato uporabili v naši študiji.
A2 – normalizirano število citatov tretjih oseb v zadnjih desetih letih iz WoS. Objave so lahko
tudi iz časa pred tem. Za razpis iz leta 2003 so bili upoštevani citati iz obdobja 1992–2002, za
razpis iz leta 2005 so bili upoštevani citati iz obdobja 1995–2005 in za razpis iz leta 2008 so bili
upoštevani citati iz obdobja 1997–2007. Citati so bili normalizirani na podlagi faktorja vpliva, ki
so ga imele revije na znanstvenem področju v času objave.
A3 – financiranje (v FTE) iz virov izven ARRS. Določili smo faktor 1 za evropske projekte in
projekte za industrijo ter faktor 0,5 za druge projekte, financirane iz virov izven ARRS.
Vsi izračunani podatki so bili normalizirani, tako da je vsak kazalnik dobil linearno vrednost od
0 do 5, in izračunani z enostavno formulo A = A1 + A2 + A3.
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Najvišje vrednosti so bile postavljene pri A1 = 1000 (točk SICRIS), A2 = 1000 (citatov) in A3 = 8
FTE. Vsi raziskovalci, ki so dosegli največje ali večje vrednosti, so prejeli po pet točk; druge
točke so bile razdeljene linearno. Med znanstvenimi področji so bile zelo jasne razlike:
naravoslovne vede so imele visoke ocene za A1 in A2, tehniške vede so imele visoke ocene za A3,
družbene in humanistične vede pa so imele visoke ocene za A1.
Najvišja ocena za posamezni kazalnik je bila pet točk. Končna formula je bila A = A 1 + A2 + A3,
najvišji A je bil 15 točk.
V nadaljevanju smo izvedli simulacijo, kakšen bi bil izbor projektov v financiranje, če bi v
evalvaciji uporabili samo scientometrijske kazalnike (A1, A2, A3).
Pregledali smo ekspertne ocene projektov, izbranih v financiranje, in njihove izračune na podlagi
scientometrijskih kazalnikov. Simulacija je bila izvedena na podlagi domneve, da se bo o vseh
predlogih odločalo samo na podlagi treh scientometrijskih kazalnikov. Rezultate simulacije smo
nato primerjali z dejanskimi odločitvami, sprejetimi na podlagi ekspertnih ocen.
S scientometrijskimi kazalniki prijaviteljev smo na podlagi podatkov iz SICRIS »opremili« 1375
predlogov projektov, posredovanih na projektne razpise v letih 2003, 2005 in 2008. V
financiranje je bilo sprejetih skupaj 408 predlogov, kar predstavlja 33-odstotno stopnjo
uspešnosti: leta 2003 31 %, leta 2005 34 % in leta 2008 26 %. Medicine v študiji nismo
upoštevali, ker je bila sprejeta odločitev, da se v medicini zniža vrednost posameznega projekta
in sprejme več projektov, zaradi česar so rezultati manj primerljivi z drugimi področji. V vseh
treh letih so največ predlogov vložile tehniške vede, najmanj pa biotehniške vede. Leta 2008 je
bilo število vloženih predlogov projektov najvišje (679), skoraj dvakrat toliko kot drugi dve leti.
Tudi odstotek zavrnjenih predlogov je bil dosti višji leta 2008 kot v drugih dveh letih.
4.3.1.2 Rezultati
Rezultati simulacije v preglednici 4 kažejo, da s premikom proti drugačnemu sistemu
ekspertnega ocenjevanja, ki se izogiba nasprotju interesov, pride do približevanja oziroma večje
usklajenosti med odločitvami ekspertnega ocenjevanja in odločitvami, ki bi bile sprejete na
podlagi povsem bibliometrijskih ali scientometrijskih kazalnikov. Zadnja dva sistema odločanja
in njuna primerjava imata 65 % identičnih rezultatov, čeprav obstajajo razlike med znanstvenimi
področji. Ekspertni sistem, uporabljen leta 2005, je, kot kaže, v naravoslovnih vedah povezal
odločanje na podlagi ekspertnega ocenjevanja z bibliometrijskimi kazalniki, medtem ko dvofazni
sistem prijavljanja in evalvacije predloženih projektov iz leta 2008 kaže boljše rezultate za
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področje družbenih ved. Zanimivo da je v obeh primerih večja usklajenost od povprečne pri
humanističnih vedah.
Preglednica 4: Rezultati simulacije po letih 2003, 2005 in 2008

%
55
48
25
57
36
49

46
114
39
43
33
275

17/24
26/41
7/12
6/10
8/11
64/98

%
71
63
58
60
73
65

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

11/20
15/31
1/4
8/14
4/11
39/80

Število predlogov

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

60
114
27
54
47
302

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

Naravoslovje
Tehnika
Biotehnika
Družboslovje
Humanistika
Skupaj

2008

Število predlogov

2005

Število predlogov

2003

152
222
79
72
78
603

18/33
31/46
5/11
10/12
25/35
89/137

%
55
67
46
83
71
65

* Medicinske vede so izpuščene iz analize, ker je bil za to področje uporabljen nekoliko drugačen sistem odobritve
nepovratnih sredstev. V letih 2007/2008 je bila oblikovana posebna skupina interdisciplinarnih projektov, a ker
primerjava ni bila mogoča, je bila tudi ta izpuščena iz preglednice.

Preglednica 5 predstavlja rezultate analize ene znanstvene vede in prikazuje razlike med
področji, ki so vplivale na rezultate.
Preglednica 5: Simulacija rezultatov za leta 2003, 2005 in 2008 za naravoslovne vede
2003

2005

2008

Matematika
Fizika
Biologija
Kemija
Biokemija
Geologija
Računsko
intenzivne metode
in aplikacije
Ekologija
Farmacija
Skupaj

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

Število predlogov

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

Število predlogov

Scientometrijski
kazalniki/izbrani
projekti

Število predlogov

Naravoslovje

8
11
11
8
11
5
1

3/4
0/2
0/2
2/4
0/1
2/3
1/1

1
11
10
6
3
2
2

0
3/5
4/6
1/2
0/1
1/1
2/2

12
38
22
30
12
18
5

0/1
4/7
3/5
4/6
2/4
0/3
1/2

10
5
60

1/1
2/3
11/20

8
3
46

4/5
2/2
17/24

11
4
152

2/3
2/2
18/33
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4.3.1.3 Razprava
Naši rezultati potrjujejo ugotovitev, da ekspertnih ocen na splošno ni mogoče šteti za standarde,
s katerimi naj bi se predvidoma ujemali bibliometrijski kazalniki (Aksnes in Taxt, 2004).
Namesto tega smo ugotovili, da lahko s pomanjkljivostmi ekspertnih ocen in bibliometrijskih
kazalnikov ter s pomanjkanjem primerljivosti razložimo, zakaj korelacija ni bila močnejša. To
nakazuje, da se dobljena raven usklajenosti še vedno lahko šteje za razumno in v pričakovanem
obsegu. Podobna raziskava, ki so jo opravili na podatkih podsveta za medicino (oddelka
Švedskega raziskovalnega sveta) o projektnih prijavah, predloženih, pregledanih in obravnavanih
v letu 2004, je razkrila »produktivistično pristranost« pri ekspertnem ocenjevanju teh prijav.
Rezultati kažejo, da ocena pričakovane odmevnosti in število objav pozitivno vplivata na
podeljene ocene, medtem ko dejanski citati nimajo nobenega vpliva. Učinek nasprotja interesov
se povečuje s številom objav. Avtorja ugotavljata, da sta prestiž in pomen ekspertnega
ocenjevanja ogrožena, če nasprotje interesov vpliva na objektivnost teh postopkov (Sandström in
Hällsten, 2008).
Analizirali smo tudi 221 uspešnih projektov iz projektnega razpisa iz leta 2008. Ugotovljeno je
bilo, da se v 23 % primerov vsota ocen, ki sta jih podala dva različna ocenjevalca, razlikuje v
štirih ali več točkah (od 15 točk).
Uporabili smo različne bibliometrijske kazalnike, da bi se izognili uporabi enostavne formule,
temelječe na številu objavljenih člankov. Učinek slednjega je moč opazovati v nekaterih
državah, npr. v Avstraliji, kjer so taki standardi vodili v pomembno povečanje objav avstralskih
raziskovalcev, do največjega povečanja števila objavljenih člankov pa je prišlo v revijah z nižjim
faktorjem vpliva (Butler, 2002).
V znanstveni politiki po svetu je trend vključevanja bibliometrijskih kazalnikov v procese
ekspertnega ocenjevanja precej opazen, zato je dobro vedeti, kako ti kazalniki korelirajo z
ekspertnimi ocenami. Za svojo primerjavo smo se osredotočili na nekatere specifične elemente
bibliometrijskih kazalnikov in ekspertnih ocen, da bi dobili večji vpogled v ustrezne vidike
postopkov vrednotenja ter jih izboljšali v korist znanstvene politike v Sloveniji. Če so v vsaki
evalvaciji prisotni vedno tudi bibliometrijski kazalniki, lahko tudi primerjamo kakovost
ekspertne ocene tako, da iščemo podobnost med njimi. Medtem ko so ekspertne ocene in
bibliometrijsko ocenjevanje pokazali usklajenost, rezultati nakazujejo, zakaj določeni
bibliometrijski kazalniki bolj korelirajo z določenimi sistemi ekspertnega ocenjevanja. To je
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drugačen metodološki pristop kot spraševanje, kateri bibliometrijski kazalniki korelirajo z
ekspertno oceno, v kolikšni meri in v kakšnih »okoliščinah« (Rinia, 1998). Dokazali smo, da je
mogoče to vprašanje tudi obrniti, rezultati pa so enaki.
4.3.2 Raziskovalni programi
4.3.2.1 Metodologija
Za ekspertne ocene in bibliometrijske kazalnike lahko pričakujemo, da korelirajo samo, če so
oboji osredotočeni na isti vidik raziskovalne dejavnosti. Primerjali smo rezultate ekspertnega
ocenjevanja in ocenjevanja, temelječega na bibliometrijskih kazalnikih, z osredotočenjem na
znanstvene rezultate v obdobju 2004 – 2008. Naredili smo večstransko primerjavo, pri čemer
smo najprej primerjali rezultate ekspertnega ocenjevanja, ki so ga izvedli tuji ocenjevalci in
vodje »konkurenčnih« programov z raziskovalnega področja. Kot že rečeno, so ocenjevalci
ocenili tudi rezultate, ki so pomembni za družbeno-gospodarski in kulturni razvoj Slovenije, ter
pomen predlaganih programov za družbeno-gospodarski razvoj Slovenije, vendar smo v naši
študiji ostali osredotočeni samo na znanstveni vidik.
Želeli smo preveriti, ali je temu tako tudi pri ocenjevanju raziskovalnih rezultatov programskih
raziskovalnih skupin v obdobju 2004–2008 in njihovih predlogov dela za naslednje
obdobje. Podrobneje smo analizirali programske raziskovalne skupine na področjih biologije in
fizike. Vzpostavljeni so bili naslednji bibliometrijski kazalniki:
A – število točk iz naslova znanstvene produkcije na člana programske raziskovalne skupine;
B – število točk iz naslova znanstvene produkcije na finančna sredstva (FTE) programske
raziskovalne skupine, pridobljena iz ARRS;
C – število točk iz naslova objav v visoko rangiranih revijah (zgornjih 25% revij na področju),
indeksiranih v bibliografski bazi SCI, na člana programske raziskovalne skupine;
Č – število točk iz naslova objav v visoko rangiranih revijah, indeksiranih v bibliografski bazi
SCI, na finančna sredstva (FTE) programske raziskovalne skupine, pridobljena od ARRS;
D – delež objav v visoko rangiranih revijah v strukturi vseh objav programske raziskovalne
skupine v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI;
E – povprečno število citatov na objavo;
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F – povprečno število citatov na objavo v visoko rangiranih revijah;
G – delež necitiranih objav;
H – »cena« objave v FTE.
Število točk pri kazalnikih A in B temelji na točkovanju celotne znanstvene produkcije
posamezne programske raziskovalne skupine v obdobju 2004 - 2008, ostali kazalniki pa so
vezani na objave v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI v navedenem obdobju, in citate,
ki so jih te objave prejele v času do junija 2009. S tem smo se skušali čimbolj približati
običajnemu načinu prikazovanja rezultatov z bibliometrijskimi kazalniki, bodisi na nacionalni pa
tudi na nižjih ravneh, to je petletnemu obdobju produkcije in petletnemu ali krajšemu
citacijskemu oknu. Ob tem so bile tudi pogodbe o financiranju programov iz javnih virov
sklenjene za navedeno obdobje, opravljena je bila kvalitativna evalvacija rezultatov za to
obdobje, kar nam je, kot že povedano, dalo možnost primerjave rezultatov te evalvacije z
rezultati kvantitativnega »ocenjevanja«. Enota opazovanja je bila torej programska raziskovalna
skupina. Vsaka objava je bila skupini pripisana enkrat ne glede na število soavtorjev iz skupine.
Objave v indeksiranih revijah iz bibliografske baze SCI so bile rangirane glede na faktor vpliva
revije v času objave. V študiji smo revije, uvrščene v zgornjih 25 % v vsaki kategoriji oziroma
področju, obravnavali kot visoko rangirane revije.
V nalogi smo že podrobno opisali potek evalvacije raziskovalnih programov, ki so delovali in
bili financirani iz javnih virov v obdobju 2004–2008. Na tem mestu izpostavljamo tisti del
kvalitativne evalvacije, ki ga vključujemo v primerjalno študijo kvantitativnega merjenja
rezultatov programskih raziskovalnih skupin in ekspertnega ocenjevanja rezultatov. Recenzenti
iz tujine in vodje »konkurenčnih« programov s področja so bili zaprošeni, da na podlagi poročila
o opravljenem delu in predloženih navodil za pripravo ocene med drugim ocenijo znanstvene
rezultate programskih raziskovalnih skupin v navedenem petletnem obdobju (priloga A:
Ocenjevalni list za zunanje recenzente, I. Znanstveni rezultati (B1).
S Pearsonovim koeficientom korelacije smo ugotavljali linearno povezanost med ekspertnimi
ocenami tujih recenzentov in ocenami, ki so jih dali vodje programskih raziskovalnih skupin
svojim "konkurentom" na raziskovalnem področju. Srednje vrednosti ocen tujih in domačih
ekspertov smo med seboj primerjali z Wilcoxonovim testom predznačenih rangov. Stopnjo
ujemanja ocen med eksperti smo ugotavljali s Kendallovim koeficientom konkordance.
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4.3.2.2 Rezultati
Vrednosti navedenih kazalnikov za dvanajst programskih raziskovalnih skupin, ki se po domicilu
uvrščajo na področje fizike, in sedem programskih raziskovalnih skupin, ki se uvrščajo na
področje biologije, so razvidne v preglednicah 6 in 7.
Preglednica 6: Vrednosti kazalnikov za programske raziskovalne skupine na področju
fizike
Št. programa A

B

C

Č

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

730
908
2019
589
910
641
678
807
749
542
584
914

250
118
112
152
379
169
222
132
140
59
183
207

601
591
1310
385
696
422
485
461
494
194
447
709

79,2 %
51,8 %
70,9 %
64,1 %
70,8 %
58,6 %
69,4 %
71,6 %
63,3 %
39,2 %
83,9 %
77,2 %

8,3
3,9
14,9
3,9
5,6
3,6
3,2
13,0
3,2
2,4
5,5
3,5

10,1
5,9
18,5
4,8
6,9
4,9
3,9
17,8
3,8
2,4
6,3
4,1

30,2 %
54,1 %
21,6 %
43,0 %
29,9 %
30,5 %
38,0 %
35,8 %
27,8 %
33,0 %
25,2 %
32,9 %

0,25
0,12
0,04
0,26
0,21
0,20
0,22
0,15
0,22
0,28
0,31
0,22

303
182
173
232
479
256
311
230
213
166
239
267

Legenda: A - število točk iz naslova znanstvene produkcije na člana programske raziskovalne skupine; B – število
točk iz naslova znanstvene produkcije na finančna sredstva (FTE) programske raziskovalne skupine, pridobljena iz
ARRS; C – število točk iz naslova objav v visoko rangiranih revijah (zgornjih 25% revij na področju), indeksiranih
v bibliografski bazi SCI, na člana programske raziskovalne skupine; Č - število točk iz naslova objav v visoko
rangiranih revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI, na finančna sredstva (FTE) programske raziskovalne
skupine, pridobljena od ARRS; D – delež objav v visoko rangiranih revijah v strukturi vseh objav programske
raziskovalne skupine v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI; E – povprečno število citatov na objavo; F povprečno število citatov na objavo v visoko rangiranih revijah; G - delež necitiranih objav; H - »cena« objave v
FTE.

Preglednica 7: Vrednosti kazalnikov za programske raziskovalne skupine na področju
biologije
Št. programa A

B

C

Č

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7

725
657
209
1005
681
320
440

13
17
32
45
41
39
57

79
116
80
440
373
135
171

12,7 %
17,1 %
26,2 %
42,5 %
47,3 %
31,3 %
32,4 %

1,2
1,8
1,8
4,2
2,6
3,3
2,3

3,8
2,7
2,0
5,5
4,7
8,3
2,9

61,9 %
41,5 %
42,6 %
28,7 %
50,9 %
37,5 %
38,0 %

0,20
0,15
0,61
0,17
0,18
0,63
0,42

121
99
82
104
76
91
147

Legenda: A - število točk iz naslova znanstvene produkcije na člana programske raziskovalne skupine; B – število
točk iz naslova znanstvene produkcije na finančna sredstva (FTE) programske raziskovalne skupine, pridobljena iz
ARRS; C – število točk iz naslova objav v visoko rangiranih revijah (zgornjih 25% revij na področju), indeksiranih
v bibliografski bazi SCI, na člana programske raziskovalne skupine; Č - število točk iz naslova objav v visoko
rangiranih revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI, na finančna sredstva (FTE) programske raziskovalne
skupine, pridobljena od ARRS; D – delež objav v visoko rangiranih revijah v strukturi vseh objav programske
raziskovalne skupine v revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI; E – povprečno število citatov na objavo; F -
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povprečno število citatov na objavo v visoko rangiranih revijah; G - delež necitiranih objav; H - »cena« objave v
FTE.

Ekspertno ocenjevanje obravnavanih programskih raziskovalnih skupin je dalo naslednje ocene:
Preglednica 8: Ekspertne ocene rezultatov programskih raziskovalnih skupin na področju
fizike
Programska
skupina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Povprečna ocena
recenzenta)
4,30
4,85
5,00
4,60
4,90
4,10
4,80
3,90
4,95
4,25
5,00
4,00

(tuja Povprečna ocena (domači Povprečna ocena
recenzenti)
4,28
4,29
4,43
4,64
4,65
4,83
4,78
4,69
4,60
4,75
3,85
3,98
4,80
4,80
3,93
3,91
4,77
4,86
3,93
4,09
4,93
4,97
4,73
4,37

Preglednica 9: Ekspertne ocene rezultatov programskih raziskovalnih skupin na področju
biologije
Programska
skupina
1
2
3
4
5
6
7

Povprečna ocena
recenzenta)
4,00
4,30
4,20
5,00
4,00
3,50
4,50

(tuja Povprečna ocena (domači Povprečna ocena
recenzenti)
4,00
4,00
3,30
3,80
3,75
3,98
4,27
4,63
4,07
4,03
3,63
3,57
4,37
4,43

V kolikšni meri lahko v našem primeru govorimo o usklajenosti ali pa neusklajenosti ekspertnih
ocen in rezultatov, dobljenih z bibliometrijsko analizo? Glede kvalitativne ocene smo upoštevali
povprečno ekspertno oceno znanstvenih rezultatov v petletnem obdobju in glede na oceno
programske skupine rangirali v primeru področja fizike od 1 do 12 in v primeru biologije od
1 do 7.
Kje bi na podlagi rezultatov, ki jih dajo bibliometrijski kazalniki, pričakovali bistveno drugačne
kvalitativne ocene raziskovalne skupine, kot pa so dejanske ekspertne ocene? Ne gre za to, da bi
tehtali pravilnost ocene, ampak da ocenjevalci ponovno pretehtajo svoje ocene, jih morda
spremenijo ali pa potrdijo zaradi določenih specifičnosti, ki jih pri spremljanju rezultatov z
bibliometrijskimi metodami ni mogoče opaziti.
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Na podlagi kvalitativnih ocen znanstvenih rezultatov je rangiranih 12 programskih raziskovalnih
skupin na področju fizike. V vrh področja eksperti uvrščajo skupine 11, 9 in 3. V
bibliometrijskem delu analize so skupine razvrščene glede na rezultate po zgoraj navedenih
kazalnikih. Skupine, ki so na vrhu po kvalitativnih ocenah, so na podlagi bibliometrijskih
kazalnikov rangirane kot šesta, deseta in druga. O usklajenosti ekspertnih ocen in rezultatov,
dobljenih z bibliometrijsko analizo, lahko torej govorimo samo v primeru skupine številka 3. Na
rep področja eksperti uvrščajo skupine 10, 6 in 8. Te skupine so na podlagi bibliometrijskih
kazalnikov rangirane kot dvanajsta, osma in peta. Če menimo, da gre za neusklajenost takrat, ko
je rang kvalitativnega ocenjevanja za več kot tri mesta različen od ranga, ki ga da set
bibliometrijskih kazalnikov, lahko ugotovimo, da so rangi, določeni na podlagi kvalitativne
ocene in na podlagi bibliometrijskih kazalnikov, usklajeni pri petih od dvanajstih programskih
raziskovalnih skupin (slika 62).
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Slika 62: Primerjava rangov programskih raziskovalnih skupin na področju fizike glede na
ekspertne ocene in bibliometrijske kazalnike
Če iz seta devetih bibliometrijskih kazalnikov izločimo tiste, ki temeljijo na izračunu števila točk
iz naslova znanstvene produkcije na člana programske skupine (izračun je praviloma ugodnejši
za programske raziskovalne skupine iz inštitutov), in tiste, ki temeljijo na izračunu števila točk iz
naslova znanstvene produkcije na pridobljena finančna sredstva oziroma FTE od ARRS (izračun
je praviloma ugodnejši za programske raziskovalne skupine z univerz), se usklajenost med
rangiranjem na podlagi kvantitativnih kazalnikov in rangiranjem na podlagi ekspertnega
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ocenjevanja poveča. Ob takem izboru bibliometrijskih kazalnikov so skupine, ki so na vrhu po
kvalitativnih ocenah, na podlagi kvantitativnih podatkov oziroma kazalnikov rangirane kot
druga, deveta in prva. V tem primeru sta usklajena ranga na podlagi kvalitativne ocene in na
podlagi bibliometrijskih kazalnikov v primeru dveh od treh programskih raziskovalnih skupin. In
kako je z usklajenostjo pri skupinah, ki so jih eksperti ocenili slabše? Skupine, ki se po ekspertni
oceni uvrščajo na zadnja tri mesta (10, 11, 12), so na podlagi bibliometrijskih kazalnikov
rangirane kot dvanajsta, sedma in četrta. Če upoštevamo le ožji izbor bibliometrijskih
kazalnikov, lahko vidimo, da so rangi, določeni na podlagi kvalitativne ocene in na podlagi
bibliometrijskih kazalnikov, usklajeni pri sedmih od dvanajstih programskih raziskovalnih
skupin (slika 63).
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Slika 63: Primerjava rangov programskih raziskovalnih skupin na področju fizike glede na
ekspertne ocene in ožji izbor bibliometrijskih kazalnikov
Na enak način kot za področje fizike smo naredili analizo tudi za področje biologije. Na podlagi
kvalitativnih ocen znanstvenih rezultatov je rangiranih sedem programskih raziskovalnih skupin
na področju. V vrh področja eksperti uvrščajo skupine 4, 7 in 5. V bibliometrijskem delu analize
so skupine razvrščene glede na rezultate po zgoraj navedenih kazalnikih. Skupine, ki so na vrhu
po kvalitativnih ocenah, so tudi na podlagi bibliometrijskih kazalnikov rangirane na prva tri
mesta. O neusklajenosti ekspertnih ocen in rezultatov, dobljenih z bibliometrijsko analizo za
programske raziskovalne skupine s področja biologije, lahko govorimo samo v primeru skupine
številka 6, če menimo, da gre za neusklajenost takrat, ko je rang kvalitativnega ocenjevanja za
več kot dve mesti različen od ranga, ki ga da set bibliometrijskih kazalnikov (slika 64).
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Slika 64: Primerjava rangov programskih raziskovalnih skupin na področju biologije glede
na ekspertne ocene in bibliometrijske kazalnike
Zanimiva je tudi primerjava med ocenami, ki so jih dali recenzenti iz tujine in domači eksperti na
področju, torej vodje »konkurenčnih« programov s področja.
Ocene raziskovalnih programov s področja fizike, ki so jih podali tuji recenzenti, pozitivno
korelirajo z ocenami domačih recenzentov (r = 0,7, p = 0,012). Povprečna ocena tujih
recenzentov je bila 4,55, povprečna ocena domačih recenzentov pa nekoliko nižja, 4,47 (p =
0,168).
Stopnja ujemanja med ocenami tujih in domačih ekspertov, ocenjena s Kendallovim
koeficientom konkordance, je bila zmerna (W = 0,795; p = 0,0943; vrednost p je dokaj velika,
verjetno zaradi majhnega števila ocen).
Med ocenami raziskovalnih programov s področja biologije, ki so jih podali tuji in domači
recenzenti, nismo mogli potrditi linearne korelacije oziroma povezanosti (p = 0,271). Povprečna
ocena tujih recenzentov je bila 4,21, povprečna ocena domačih recenzentov je bila spet nekoliko
nižja, podobno kot na področju fizike, vendar ne statistično značilno, 3,91 (p = 0,141).
Stopnjo ujemanja med tujimi in domačimi ekspertnimi ocenami smo preverili tudi za področje
biologije: ujemanje med ocenami je bilo visoko (W = 0,95; p = 0,0344).
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V konkretni analizi dvanajstih programskih raziskovalnih skupin na področju fizike in sedmih
programskih raziskovalnih skupin na področju biologije smo z uporabo različnih bibliometrijskih
kazalnikov prikazali njihove raziskovalne rezultate. Vsak od kazalnikov nam prikaže določena
razmerja med obravnavanimi programskimi raziskovalnimi skupinami. Poskušali smo dovolj
natančno povedati, kaj smo merili, ob upoštevanju posameznega kazalnika pa smo se izogibali
vrednostni presoji, ali je posamezna skupina boljša od druge in za koliko. Ne gre pozabiti, da so
bibliometrijski kazalniki oziroma rezultati, ki jih dobimo z njihovo pomočjo, predvsem
pomembna kvantitativna podlaga za ekspertno, kvalitativno ocenjevanje. Čeprav raziskovalne
programske skupine izhajajo z istega raziskovalnega področja, so namreč mogoče tudi razlike v
okviru raziskovalnih podpodročij glede načina raziskovanja, objavljanja in citiranja. Skratka,
dovolj razlogov je, da nas sam prikaz kvantitativnih podatkov ne sme »zanesti« v celovito
kvalitativno ocenjevanje rezultatov, kar je naloga ekspertov iz zadevnega področja. Končna in
merodajna ocena kakovosti posamezne programske raziskovalne skupine mora biti ekspertna
ocena raziskovalnih dosežkov, predlogov, programov, raziskovalnih skupin itd., kjer oceno poda
recenzent, ekspert, po možnosti najboljši raziskovalec z obravnavanega oziroma »prizadetega«
raziskovalnega področja, ki pa mu z bibliometrijskim orodjem, kazalniki, pomagamo in ga s
kvantitativnimi analizami spodbujamo k postavljanju vprašanj o kakovosti posamezne
programske raziskovalne skupine ter ga oskrbimo s »težkimi dokazi«, posebej takrat, ko so
potrebne neprijetne odločitve. Nesporno, s konsenzom sprejeto dejstvo pa je, da optimalne
rezultate

daje

kombinacija

ekspertnega

ocenjevanja

in

bibliometrijskih

kazalnikov

raziskovalnega dela kot neobhodnega podpornega orodja prvemu.
4.4

OBJAVE PROGRAMSKIH RAZISKOVALNIH SKUPIN
RAZISKOVALNIH PODROČJIH IN NJIHOVA ODMEVNOST

NA

IZBRANIH

4.4.1 Izhodišče in metode
V tem delu raziskave smo proučevali rezultate programskih raziskovalnih skupin, financiranih iz
javnih sredstev v Sloveniji, in ugotavljali, v kolikšni meri dva dejavnika, tj. mednarodno
sodelovanje in status oziroma rang revije (glede na faktor vpliva), kjer je članek objavljen,
vplivata na odmevnost objav, to je na število citatov na objavo. Naša hipoteza je bila, da oba
dejavnika vplivata na odmevnost. V raziskavo smo vključili rezultate programskih raziskovalnih
skupin, ki so v obdobju 2004–2008 delovale na raziskovalnih področjih fizike, kemije, biologije,
biotehnologije in vseh področjih medicine. V prvem delu študije smo analizirali podatke o
objavah in citatih programskih raziskovalnih skupin za vsa obravnavana raziskovalna področja
skupaj. Glede na sestavo soavtorstva so bile objave razvrščene v eno od kategorij: A – objava v
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samo slovenskem soavtorstvu, B – objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz
tujine (večina soavtorjev je Slovencev), C – objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev z
enim kolegom iz tujine, D – objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine
(večina soavtorjev je tujcev), E – objava v soavtorstvu tujih raziskovalcev, en soavtor pa je
Slovenec oziroma zaposlen v slovenski raziskovalni organizaciji. Pri soavtorstvu smo upoštevali
vsako vrsto soavtorstva posebej (A, B, C, D, E). V drugem delu študije pa smo analizirali
podatke o objavah in njihovih citatih za vsako posamezno raziskovalno področje. Ker je bilo
število obravnavanih enot na določenih raziskovalnih področjih premajhno, da bi lahko
analizirali vsako vrsto soavtorstva posebej, smo glede na sestavo soavtorstva objave razdelili na
prvi način (definicija 1) v izključno domače (A) in mednarodno soavtorstvo (B, C, D, E) ter na
drugi način (definicija 2) v pretežno domače (A, B, C) in pretežno mednarodno soavtorstvo (D,
E). Objave v slovenskem soavtorstvu torej delimo na objave v izključnem slovenskem
soavtorstvu in pretežno slovenskem soavtorstvu (»domače« soavtorske skupine) in na objave, ki
so v avtorstvu pretežno tujih raziskovalcev s sodelovanjem enega ali več slovenskih
raziskovalcev (»tuje« soavtorske skupine). To velja za študijo, kjer smo upoštevali petinpolletno
ali krajše citacijsko okno. V študiji, kjer smo za vsako objavo upoštevali fiksno triletno citacijsko
okno, je delitev narejena samo na objave v izključno slovenskem soavtorstvu in na objave, kjer
slovenski raziskovalci v večini ali manjšini sodelujejo s kolegi iz tujine v soavtorskih timih.
Bibliometrijski podatki vseh raziskovalcev, ki so člani programskih raziskovalnih skupin, so na
voljo pri ARRS in so izračunani na podlagi sistemov SICRIS in COBISS. Ti podatki se rutinsko
uporabljajo kot vir za vrednotenje raziskovalnih skupin v Sloveniji (Južnič et al., 2010). Sistem
SICRIS dopolnjuje COBISS z informacijami o projektih, ki se financirajo iz javnih virov, in
služi kot vir informacij o vseh vidikih raziskovanja v Sloveniji.
V študiji smo proučevali rezultate programskih raziskovalnih skupin, ki so delovale v Sloveniji
na zgoraj navedenih raziskovalnih področjih v obdobju 2004–2008. Upoštevali smo objave v
revijah, indeksiranih v bibliografski bazi SCI v navedenem obdobju, in citate, ki so jih te objave
prejele v času do junija 2009. S tem smo se skušali čimbolj približati običajnemu načinu
prikazovanja rezultatov z bibliometrijskimi kazalniki, bodisi na nacionalni pa tudi na nižjih
ravneh, to je petletnemu obdobju produkcije in petletnemu ali krajšemu citacijskemu oknu. Ob
tem so bile tudi pogodbe o financiranju programov iz javnih virov sklenjene za navedeno
obdobje, opravljena je bila kvalitativna evalvacija rezultatov za to obdobje, kar nam daje tudi
možnost primerjave rezultatov te evalvacije z rezultati kvantitativnega »ocenjevanja«. Vsaka
objava je bila programski raziskovalni skupini pripisana enkrat ne glede na število soavtorjev iz
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skupine. Objave v indeksiranih revijah iz bibliografske baze SCI so bile rangirane glede na
faktor vpliva revije v času objave. V študiji revije, uvrščene v zgornjih 25 % v vsaki kategoriji
oziroma področju, poimenujemo visoko rangirane revije in primerjamo število citatov na objavo
v teh revijah s številom citatov na objavo v nižje razvrščenih oziroma rangiranih revijah.
Za primerjavo smo izvedli še študijo z nekoliko spremenjeno metodologijo. Zopet smo
analizirali podatke o programskih raziskovalnih skupinah v Sloveniji, ki so delovale v obdobju
2004–2008.
Ti podatki vključujejo vse njihove objave v indeksiranih revijah iz bibliografske baze SCI v
danem obdobju. Za izračun povprečnih stopenj citiranosti smo uporabili fiksno triletno citacijsko
okno. Enota opazovanja je bila raziskovalna programska skupina. Vsaka objava je bila
posamezni programski raziskovalni skupini pripisana samo enkrat ne glede na število avtorjev iz
skupine. V primeru soavtorstva pri določeni objavi, ki so jo napisali raziskovalci iz različnih
programskih skupin, delujoči na istem raziskovalnem področju, je objava znotraj določenega
raziskovalnega področja štela samo enkrat. Poleg tega smo izločili tudi vse objave z »množičnim
avtorstvom«, tj. objave z več kot 30 avtorji.
Vpliv ranga revije in soavtorstva na odmevnost objav (citation impact of research papers) smo
ugotavljali z dvosmerno analizo variance (ANOVA) s ponavljanjem. Rezultati so prikazani kot
ocenjena povprečja s pripadajočim 95-odstotnim intervalom zaupanja (IZ). V model ANOVA
smo vključili tudi interakcijo obeh dejavnikov. Če je bila interakcija statistično značilna, smo
primerjavo med posameznimi vrstami soavtorstva in dejavnikom vpliva revije oziroma rangom
revije izvedli z analizo kontrastov, tj. parnih primerjav. V primeru neortogonalnih kontrastov
smo za korekcijo napake prve vrste uporabili Holmovo metodo. Meja statistične značilnosti je
bila pri α = 0,05. Statistično analizo smo izvedli s programskim jezikom R (R Development Core
Team 2008).
4.4.2 Rezultati
Od 76 programskih raziskovalnih skupin, vključenih v študijo, jih je 37 delovalo na področjih
medicine, 12 na področju fizike, 15 na področju kemije, sedem na področju biologije in pet na
področju biotehnologije.
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Slika 65: Deleži programskih raziskovalnih skupin izbranih raziskovalnih področij v
strukturi vseh programskih skupin izbranih področij
4.4.2.1 Objave po raziskovalnih področjih s petinpolletnim ali krajšim citacijskim oknom
Programske raziskovalne skupine so v proučevanem obdobju objavile 6278 znanstvenih člankov,
od teh jih je bilo 2651 (42 %) objavljenih v visoko rangiranih revijah in 3627 (58 %) v nižje
rangiranih revijah, ali natančneje: 1474 (24 %) objav v revijah druge četrtine, 1120 (18 %) objav
v revijah tretje četrtine in 1034 (17 %) objav v revijah četrte četrtine določene kategorije WoS.
Obravnavane objave so bile citirane oziroma so prejele 25.813 citatov, 17.659 (68 %) citatov je
bilo danih objavam v revijah prve četrtine, torej v visoko rangiranih revijah, 4701 (18 %) citat
objavam v revijah druge četrtine, 2322 (9 %) citatov objavam v revijah tretje četrtine in 1131
(4 %) citatov objavam v revijah četrte četrtine.
Po pričakovanjih je bila razlika med povprečnim številom citatov na objavo v visoko rangiranih
revijah (7,57, IZ 95 %: 6,20–8,94) in povprečnim številom citatov na objavo v nižje rangiranih
revijah (2,63, IZ 95 %: 2,34–2,93) močno statistično značilna (p < 0,0001). Podrobnejši pregled
je razviden v preglednici 10 in sliki 66.
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Preglednica 10: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije (vsa obravnavana
področja)

Visoko rangirane revije
Druge revije
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Število
objav
2651
3627
1473
1120
1034

Povprečno
citatov
7,57
2,63
3,69
2,70
1,11

število 95-odstotni interval zaupanja
6,20–8,94
2,34–2,93
3,17–4,22
2,14–3,26
0,84–1,38
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Slika 66: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije
V preglednici 11 in na sliki 67 je prikazano povprečno število citatov na objavo glede na rang
revije in na soavtorstvo za vsa področja delovanja skupaj. Med objavami v visoko rangiranih
revijah je bilo najvišje povprečno število citatov v skupini E (skoraj 11,5 citata) in v skupini D
(dobrih 10 citatov). Enako velja za objave v nižje rangiranih revijah, vendar s statistično značilno
manj citati kot v visoko rangiranih revijah (p < 0,001).
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Preglednica 11: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in vrsto
soavtorstev (vsa obravnavana raziskovalna področja)
Vrsta soavtorstva in rang
revije
Visoko rangirane revije
A
B
C
D
E
Druge revije
A
B
C
D
E

Število
objav

Povprečno
število citatov

95-odstotni interval zaupanja

1256
235
305
269
586

4,54
3,78
8,02
10,15
11,39

3,75–5,33
2,95–4,62
4,80–11,23
6,08–14,23
7,13–15,65

2532
193
330
174
398

1,88
3,02
2,39
3,18
3,51

1,67–2,09
2,17–3,86
1,77–3,01
2,12–4,24
2,61–4,42

A – objava samo v slovenskem soavtorstvu; B – objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine
(večina soavtorjev je Slovencev); C – objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev z enim kolegom iz tujine; D –
objava v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine (večina soavtorjev je tujcev); E – objava v
soavtorstvu tujih raziskovalcev, en avtor je Slovenec oziroma zaposlen v slovenski raziskovalni organizaciji.
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Slika 67: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije, ločeno glede na vrsto soavtorstva
Legenda: A – objava samo v slovenskem soavtorstvu; B – objava v soavtorstvu slovenskih
raziskovalcev s kolegi iz tujine (večina soavtorjev je Slovencev); C – objava v soavtorstvu
slovenskih raziskovalcev z enim kolegom iz tujine; D – objava v soavtorstvu slovenskih
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raziskovalcev s kolegi iz tujine (večina soavtorjev je tujcev); E – objava v soavtorstvu tujih
raziskovalcev, en avtor je Slovenec oziroma zaposlen v slovenski raziskovalni organizaciji.
Ugotavljali smo, kako rang revije in soavtorstvo ter njuna interakcija vplivajo na odmevnost
objav, tj. na število citatov na objavo. Interakcija obeh dejavnikov je bila statistično značilna
(p=0,0026), kar pomeni, da je bila razlika med številom citatov na objavo med rangi revije
različna pri posameznih vrstah soavtorstev. Da smo lahko razložili te razlike, smo naredili
posamezne parne primerjave. Ugotovili smo, da je bilo povprečno število citatov na objavo
statistično značilno višje pri objavah v visoko rangiranih revijah kot pri objavah v revijah nižjega
ranga, če je bilo soavtorstvo vrst A (p = 0,0048), C (p < 0,0001), D (p < 0,0001) ali E
(p < 0,0001), nasprotno pa razlika v številu citatov na objavo med visoko rangiranimi revijami in
ostalimi revijami ni bila statistično značilna, če je bilo soavtorstvo vrste B (p = 0,4792).
Primerjava povprečnega števila citatov na objavo med različnimi vrstami soavtorstev pri objavah
v visoko rangiranih revijah je pokazala na bistveno razliko med skupino A, kjer so avtorji
izključno Slovenci, in skupino D, kjer gre za mednarodno soavtorstvo (4,54 in 10,15;
p < 0,0001), ter med skupino A in skupino E (4,54 in 11,39; p < 0,0001). Prav tako je bila
statistično značilna razlika v povprečnem številu citatov na objavo med skupinami B in D (3,78
in 10,15; p = 0,0001) ter B in E (3,78 in 11,39; p < 0,0001). Med vsemi drugimi pari soavtorstev,
tako pri visoko rangiranih revijah kot pri revijah nižjih rangov, razlike v povprečnem številu
citatov na objavo niso bile statistično značilne (p > 0,05).
Poleg interakcije obeh dejavnikov smo preverjali tudi vpliv posameznega dejavnika. Izkazalo se
je, da imata tako rang revije kot tudi soavtorstvo močno statistično značilen vpliv na odmevnost
objav (p < 0,0001).
V nadaljevanju smo analizirali vpliv obeh proučevanih dejavnikov na odmevnost objav za
posamezna raziskovalna področja.
Pri programskih raziskovalnih skupinah, ki so delovale na področju medicinskih ved, je bilo
povprečno število citatov na objavo ne glede na vrsto soavtorstva statistično značilno višje v
visoko rangiranih revijah (9,84; IZ 95 %: 6,88–12,79) kot v revijah nižjega ranga (3,00; IZ 95 %:
2,46–3,55, p < 0,0001).
Ponovno smo ugotavljali vpliv ranga revije in soavtorstva na odmevnost objav. Povprečno
število citatov na objavo, ločeno glede na rang revije in vrsto soavtorstva, je prikazano v
preglednici 12.
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Preglednica 12: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 in definiciji 2 (raziskovalna področja medicinskih ved)

Domače
soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina
Tuje soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Definicija 1
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

Definicija 2
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

428
492
506
574

4,46
3,11
2,02
0,97

3,09–5,83
2,67–3,55
1,65–2,39
0,64–1,29

521
579
575
625

5,95
3,60
2,81
0,87

4,10–7,81
2,61–4,59
2,04–3,58
0,44–1,30

298
175
105
116

12,0
4,62
4,29
1,25

7,96–16,05
3,24–6,00
2,51–6,07
0,57–1,92

205
88
36
65

15,24
5,28
5,71
1,89

8,82–21,66
3,13–7,42
1,09–10,32
0,78–3,00

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; tuje soavtorstvo – soavtorstva vrst B–
E.
Definicija 2: domače soavtorstvo – pretežno slovensko soavtorstvo vrst A–C; tuje soavtorstvo – pretežno tuje
soavtorstvo vrst D–E.

Kot smo opisali v poglavju Izhodišče in metode, smo objave glede na sestavo soavtorstva
razdelili na domače in tuje po dveh definicijah (preglednica 12). Pri definiciji 1 je bila interakcija
dejavnikov rang revije in soavtorstvo statistično značilna (p = 0,0076), zato smo jo razčlenili z
analizo kontrastov. Izkazalo se je, da je bilo v visoko rangiranih revijah povprečno število citatov
na objavo pomembno nižje v primeru domačega soavtorstva kot pri tujem soavtorstvu (4,46 in
12,00, p = 0,0001), v revijah nižjih rangov pa razlike med vrstama soavtorstva nismo mogli
potrditi (povprečno število citatov 2,03 in 3,55 za domače in tuje soavtorstvo, p = 0,1835).
Pri objavah z domačim soavtorstvom se povprečno število citatov med visoko rangiranimi
revijami in revijami nižjih rangov ni statistično značilno razlikovalo (4,46 in 2,03, p = 0,1932),
nasprotno pa je bilo pri objavah s tujim soavtorstvom število citatov v visoko rangiranih revijah
pomembno višje kot v revijah nižjih rangov (12,00 in 3,55, p < 0,0001).
Tudi pri razporeditvi objav glede na soavtorstvo v domače in mednarodne na drug način, torej A,
B in C pretežno domače ter D in E pretežno tuje, je interakcija ranga revije in soavtorstva
statistično značilna (p = 0,0007). Analiza kontrastov je pokazala, da je bilo v visoko rangiranih
revijah število citatov na objavo bistveno nižje pri domačem soavtorstvu kot pri tujem
soavtorstvu (5,95 in 15,24, p < 0,0001), v revijah nižjih rangov pa razlike med vrstama
soavtorstva nismo mogli potrditi (povprečno število citatov 2,49 in 4,40 za domače in tuje
soavtorstvo, p = 0,1228).
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Pri objavah s pretežno slovenskim soavtorstvom je bilo v visoko rangiranih revijah povprečno
število citatov statistično značilno višje kot v revijah nižjih rangov (5,95 in 2,49, p = 0,0073) in
močno statistično značilno višje pri objavah soavtorskih skupin, kjer so prevladovali kolegi iz
tujine (15,24 in 4,40, p < 0,0001).
Vpliv vrste soavtorstva, definiranega na prvi način, na odmevnost objav je bil statistično značilen
(p = 0,0014), prav tako tudi v primeru definiranja soavtorstva na drugi način (p < 0,0001).
Vpliv ranga revije na odmevnost objav je bil močno statistično značilen v primeru obeh načinov
definiranja soavtorstva na domače in tuje oziroma pretežno domače in pretežno tuje
(p < 0,0001).
Primerjava odmevnosti objav v odvisnosti od ranga revije in vrste soavtorstva je prikazana tudi
grafično, tako za soavtorstvo po definiciji 1 (slika 68) kot za soavtorstvo po definiciji 2 (slika
69).
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Slika 68: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (medicinske vede, soavtorstvo po definiciji 1)
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Slika 69: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (medicinske vede, soavtorstvo po definiciji 2)
Tudi za področje fizike smo ugotavljali vpliv ranga revije in soavtorstva na odmevnost objav.
Povprečno število citatov na objavo, ločeno glede na rang revije in vrsto soavtorstva, posebej za
definicijo 1 in definicijo 2 soavtorstva, je prikazano v preglednici 13 ter na slikah 70 in 71.
Interakcija dejavnikov ni bila statistično značilna, tako v primeru definicije 1 (p = 0,6682) kot v
primeru definicije 2 (p = 0,8730), prav tako vpliv vrste soavtorstva (p = 0,1318 za definicijo 1
oziroma p = 0,2686 za definicijo 2), medtem ko je bil vpliv ranga revije na odmevnost objav
statistično pomemben pri obeh definicijah soavtorstva: povprečno število citatov na objavo je
bilo statistično značilno višje za objave v visoko rangiranih revijah kot za objave v revijah nižjih
rangov, tako glede na definicijo 1 (p = 0,0118 in p < 0,0001 za domače in tuje) kot glede na
definicijo 2 (p < 0,0001 in p = 0,0001 za pretežno domače in pretežno tuje).
Pri objavah v visoko rangiranih revijah, ki smo jim po definiciji 1 pripisali domače soavtorstvo
(izključno slovensko soavtorstvo), je bilo povprečno število citatov nižje (5,44) kot pri objavah,
napisanih v tujem soavtorstvu (7,16), čeprav razlika ni bila statistično značilna (p = 0,2474).
Med objavami z domačim in tujim soavtorstvom, ki so bile objavljene v revijah nižjih rangov, je
bila razlika v povprečnem številu citatov še nekoliko manjša (1,31; IZ 95 %: 0,91–1,71 za
domače soavtorstvo in 2,14; IZ 95 %: 1,59–2,70 za tuje soavtorstvo) in prav tako ni bila
statistično značilna (p = 0,2879).
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Podobno smo ugotovili v primeru definicije 2, le da so bile razlike v povprečnem številu citatov
na objavo med pretežno domačimi in pretežno tujimi objavami še manjše – tako pri objavah v
visoko rangiranih revijah (6,31 in 7,48 za pretežno domače in pretežno tuje; p = 0,4437) kot pri
objavah v revijah nižjih rangov (1,69; IZ 95 %: 1,24–2,14 za pretežno domače; in 2,29; IZ 95 %:
1,44–3,14 za pretežno tuje; p = 0,4136).
Preglednica 13: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 in definiciji 2 (raziskovalno področje fizika)

Domače
soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina
Tuje soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Definicija 1
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

Definicija 2
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

370
120
82
56

5,44
1,41
1,29
1,24

3,04–7,84
0,86–1,95
0,44–2,14
0,32–2,15

602
163
109
86

6,31
2,33
1,62
0,99

2,63–9,99
1,35–3,31
0,94–2,31
0,48–1,49

647
109
64
66

7,16
2,95
1,94
1,16

4,27–0,05
2,02–3,89
1,11–2,77
0,05–2,27

415
66
37
36

7,48
2,93
1,96
1,62

5,21–9,75
1,76–4,09
0,59–3,34
0,00–4,15

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; tuje soavtorstvo – soavtorstva vrst B–
E.
Definicija 2: domače soavtorstvo – pretežno slovensko soavtorstvo vrst A–C; tuje soavtorstvo – pretežno tuje
soavtorstvo vrst D–E.
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Slika 70: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje fizika, soavtorstvo po
definiciji 1)
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Slika 71: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje fizika, soavtorstvo po
definiciji 2)
Pri znanstvenih objavah programskih raziskovalnih skupinah, ki so delovale na področju
biologije, v primeru delitve na objave v izključno slovenskem soavtorstvu (A) in na objave v
različnih kombinacijah soavtorstev slovenskih raziskovalcev z raziskovalci iz drugih držav
(definicija 1) interakcija dejavnikov rang revije in soavtorstvo na odmevnost objav ni bila
statistično značilna (p = 0,7218), pri definiciji 2 pa je bila statistično značilna (p = 0,0049). Vpliv
ranga revije na odmevnost objav je bil statistično značilen pri obeh definicijah (p < 0,0001), prav
tako vpliv vrste soavtorstva, definiranega na drugi način (p = 0,0056), ne pa tudi vpliv vrste
soavtorstva, definiranega na prvi način (p = 0,7410).
V primeru definicije 1 so objave v visoko rangiranih revijah v izključno slovenskem soavtorstvu
glede na povprečno število citatov nekoliko zaostajale za objavami s tujim soavtorstvom, vendar
razlika ni bila statistično značilna (3,94 citata in 4,61 citata; p = 0,6343). Še manjša je bila
razlika v povprečnem številu citatov na objavo med domačimi in mednarodnimi soavtorskimi
skupinami pri objavah v nižje rangiranih revijah (1,63 citata na objavo za objave v izključno
slovenskem soavtorstvu in 1,79 citata na objavo za objave Slovencev v različnih oblikah
soavtorstva s kolegi iz tujine, p = 0,9211). Povprečno število citatov glede na rang revije in vrsto
soavtorstva je prikazano v preglednici 14 ter na slikah 72 in 73.
V primeru definicije 2 je bila razlika v številu citatov na objavo v visoko rangiranih revijah v
pretežno slovenskem soavtorstvu in objavo v pretežno tujem soavtorstvu statistično značilna
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(2,82 citata proti 6,61 citata, p = 0,0001), temu pa ni bilo tako pri objavah v nižje rangiranih
revijah (1,55 citata na objavo za objave v pretežno slovenskem soavtorstvu in 2,08 citata na
objavo za objave v pretežno tujem soavtorstvu, p = 0,4158).
Za obe vrsti soavtorstva smo testirali razliko v povprečnem številu citatov na objavo v visoko
rangiranih revijah in v revijah nižjih rangov. Za izključno domače soavtorstvo razlike niso bile
statistično značilne, je bila pa vrednost p blizu ravni pomembnosti (3,94 citata, IZ 95 %: 1,43–
6,46, proti 1,63 citata, IZ 95 %: 1,07–2,19; p = 0,0570). Objave slovenskih raziskovalcev s
kolegi iz tujine v visoko rangiranih revijah so bile statistično značilno bolje citirane od objav v
slabše rangiranih revijah (4,61 citata, IZ 95 %: 2,95–6,27, proti 1,79 citata, IZ 95 %: 0,95–2,63;
p = 0,0001). V primeru definiranja soavtorstva na drugi način, torej na pretežno slovensko
soavtorstvo in pretežno tuje soavtorstvo, za pretežno slovensko soavtorstvo velja, da razlika v
odmevnosti objav v visoko rangiranih revijah in odmevnosti objav v nižje rangiranih revijah ni
statistično značilna (2,82 citata, IZ 95 %: 1,59–4,05, proti 1,55 citata, IZ 95 %: 0,88–2,22;
p = 0,0931), za objave v pretežno tujem soavtorstvu pa je razlika v odmevnosti objav v visoko
rangiranih revijah in odmevnostjo objav v slabše rangiranih revijah statistično značilna (6,61
citata, IZ 95 %: 4,38–8,84 proti 2,08 citata, IZ 95 %: 0,81–3,35; p < 0,0001).
Preglednica 14: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 in definiciji 2 (raziskovalno področje biologija)
Kategorija
Domače
soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina
Tuje soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Definicija 1
Število
Povprečno št. 95objav
citatov
odsototni
IZ

Definicija 2
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

62
63
48
52

3,94
1,78
1,78
1,36

1,43–6,46
0,54–3,01
0,84–2,72
0,05–2,66

91
79
70
64

2,82
2,45
1,53
0,72

1,59–4,05
0,54–4,36
0,98–2,08
0,12–1,31

65
45
42
33

4,61
3,36
1,56
0,38

2,95–6,27
1,01–5,71
0,96–2,16
0,00–0,80

36
29
20
21

6,61
3,65
1,73
0,57

4,38–8,84
0,00–7,32
0,74–2,71
0,00–1,62

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; tuje soavtorstvo – soavtorstva vrst B–
E.
Definicija 2: domače soavtorstvo – pretežno slovensko soavtorstvo vrst A–C; tuje soavtorstvo – pretežno tuje
soavtorstvo vrst D–E.
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Slika 72: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje biologija, soavtorstvo po
definiciji 1)
7

število citatov na objavo

6
5
4
3
2
1
0
1. četrtina

2. četrtina
Pretežno domače soavtorstvo

3. četrtina

4. četrtina

Pretežno mednarodno soavtorstvo

Slika 73: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje biologija, soavtorstvo po
definiciji 2).
Pri objavah programskih raziskovalnih skupin s področja kemije interakcija po obeh definicijah
soavtorstva ni bila statistično značilna (p = 0,6993 in p = 0,0721), prav tako tudi vpliv vrste
soavtorstva (p = 0,0772 in p = 0,0950 za definicijo 1 in definicijo 2). Nasprotno pa je bil vpliv
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ranga revije na odmevnost objav močno statistično značilen tako pri definiciji 1 kot pri definiciji
2 (p < 0,0001).
Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in vrsto soavtorstva je prikazano v
preglednici 15 ter na slikah 74 in 75. Pri definiciji 1 so imele objave v visoko rangiranih revijah
nekoliko, vendar ne bistveno nižje povprečno število citatov, če so bile v izključno slovenskem
soavtorstvu, kot objave s tujim soavtorstvom (4,33 citata proti 5,78 citata, p = 0,2077), prav tako
tudi objave v revijah nižjih rangov (1,75 citata, IZ 95 %: 1,18–2,32, proti 2,67 citata, IZ 95 %:
2,04–3,31; p = 0,1927). Pri definiciji 2 so imele objave v visoko rangiranih revijah pomembno
nižje povprečno število citatov, če so bile v pretežno slovenskem soavtorstvu, kot objave s
pretežno tujim soavtorstvom (4,56 citata proti 6,88 citata, p = 0,0154), med objavami v revijah
nižjih rangov pa razlika v povprečnem številu citatov glede na vrsto soavtorstva ni bila
statistično značilna (2,31 citata, IZ 95 %: 1,71–2,91, proti 2,55 citata, IZ 95 %: 1,73–3,37;
p = 0,7328).
Preglednica 15: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 in definiciji 2 (raziskovalno področje kemija)
Kategorija
Domače
soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina
Tuje soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Definicija 1
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

Definicija 2
Število
Povprečno št. 95-odsotni
objav
citatov
IZ

307
213
151
45

4,33
2,5
1,8
0,9

3,27–5,40
1,04–4,04
1,17–2,34
0,29–1,48

452
280
91
68

4,56
2,9
2,6
0,9

3,59–5,52
1,98–3,90
1,26–3,83
0,44–1,39

311
145
69
54

5,78
3,6
2,2
1,4

4,12–7,44
2,67–4,49
0,88–3,52
0,39–2,36

166
78
29
31

6,88
4,0
1,2
1,6

3,83–9,94
2,63–5,32
0,12–2,26
0,05–3,23

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; tuje soavtorstvo – soavtorstva vrst B–
E.
Definicija 2: domače soavtorstvo – pretežno slovensko soavtorstvo vrst A–C; tuje soavtorstvo – pretežno tuje
soavtorstvo vrst D–E.

Za obe vrsti soavtorstva smo testirali tudi razliko v povprečnem številu citatov na objavo v
visoko rangiranih revijah in v revijah nižjih rangov. Povprečno število citatov na objavo je bilo
statistično značilno višje pri objavah v visoko rangiranih revijah kot pri objavah v nižje
rangiranih revijah: 4,33 citata proti 1,75 citata (p = 0,0298) za objave v izključno slovenskem
soavtorstvu in 5,78 citata proti 2,67 citata (p < 0,0001) za objave v različnih oblikah soavtorstva
slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine ter 4,56 citata proti 2,31 citata (p = 0,0022) za objave
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v pretežno domačem soavtorstvu in 6,88 citata proti 2,55 citata (p < 0,0001) za objave v pretežno
tujem soavtorstvu.

7

število citatov na objavo

6
5
4
3
2
1
0
1. četrtina

2. četrtina
Domače soavtorstvo

3. četrtina

4. četrtina

Mednarodno soavtorstvo

Slika 74: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje kemija, soavtorstvo po
definiciji 1)
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Slika 75: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje kemija, soavtorstvo po
definiciji 2)
Pri objavah programskih raziskovalnih skupin s področja biotehnologije interakcija dejavnikov
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(rang revije in vrsta soavtorstva) ni bila statistično značilna, tako za definicijo 1 (p = 0,6782) kot
za definicijo 2 (p = 0,5527), posamezna dejavnika pa sta na odmevnost objav statistično značilno
vplivala (p = 0,0251 in p = 0,0180 za rang revije pri definiciji 1 in 2 ter p = 0,0457 in p = 0,0007
za vrsto soavtorstva pri definiciji 1 in 2).
Če smo definirali soavtorstvo kot izključno slovensko in tuje (definicija 1), je bilo povprečno
število citatov na objavo pri objavah v visoko rangiranih revijah, ki so imele izključno slovensko
soavtorstvo, nekoliko nižje (4,47 citata) kot pri objavah v soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s
tujci (7,72 citata), vendar razlika ni bila statistično pomembna (p = 0,1540). Še manjša je bila
razlika v povprečnem številu citatov na objavo med domačimi in mednarodnimi soavtorskimi
skupinami pri objavah v nižje rangiranih revijah: 2,83 [IZ 95 %: 1,29–4,36] citata na objavo pri
objavah v izključno slovenskem soavtorstvu in 4,71 [IZ 95 %: 2,77–6,64] citata na objavo pri
objavah Slovencev v različnih oblikah soavtorstva s kolegi iz tujine, p = 0,1380). Povprečno
število citatov na objavo glede na rang revije in vrsto soavtorstva je prikazano v preglednici 16
ter na slikah 76 in 77.
Nasprotno pa je bila v primeru definiranja soavtorstva na drugi način, torej v skupini pretežno
slovenskih soavtorskih skupin in pretežno tujih soavtorskih skupin, razlika v številu citatov na
objavo v visoko rangiranih revijah v pretežno slovenskem soavtorstvu in objavo v pretežno
tujem soavtorstvu statistično značilna (5,07 citata proti 10,04 citata, p = 0,0124), enako velja tudi
za objave v nižje rangiranih revijah (3,19 [IZ 95 %: 1,93–4,44] citata na objavo v primeru objav
v pretežno slovenskem soavtorstvu in 6,10 [IZ 95 %: 2,53–9,68] citata na objavo pri objavah v
pretežno tujem soavtorstvu, p = 0,0136).
Za obe vrsti soavtorstva smo tudi tukaj testirali razliko v povprečnem številu citatov na objavo
med visoko rangiranimi revijami in revijami nižjih rangov. Pri izključno domačem soavtorstvu
razlike niso bile statistično značilne (4,47 proti 2,83, p = 0,5038), medtem ko so bile objave
slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine v visoko rangiranih revijah statistično značilno bolje
citirane od objav v slabše rangiranih revijah (7,72 proti 4,71, p = 0,0444). V primeru definiranja
soavtorstva na drugi način, torej na pretežno slovensko soavtorstvo in pretežno tuje soavtorstvo,
za obe obliki soavtorstva velja, da razlika v odmevnosti objav v visoko rangiranih revijah in
odmevnosti objav v nižje rangiranih revijah ni statistično značilna (5,07 proti 3,19, p = 0,1657,
oziroma 10,04 proti 6,10, p = 0,0728).
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Preglednica 16: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 in definiciji 2 (raziskovalno področje biotehnologija)
Kategorija
Domače
soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina
Tuje soavtorstvo
1. četrtina
2. četrtina
3. četrtina
4. četrtina

Definicija 1
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

Definicija 2
Število
Povprečno št. 95-odstotni
objav
citatov
IZ

89
79
31
20

4,47
4,7
2,8
0,5

2,22–6,72
0,39–9,02
1,66–3,95
0,00–1,32

130
96
42
28

5,07
4,0
3,8
1,2

3,84–6,29
1,84–6,10
1,15–6,36
0,00–2,57

74
32
22
18

7,72
6,5
4,4
1,7

5,03–0,41
2,57–0,48
1,49–7,23
0,01–3,42

33
15
11
10

10,04
9,6
4,3
1,6

4,9–15,19
1,99–7,22
0,00–8,90
0,00–5,33

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; tuje soavtorstvo – soavtorstva vrst B–
E.
Definicija 2: domače soavtorstvo – pretežno slovensko soavtorstvo vrst A–C; tuje soavtorstvo – pretežno tuje
soavtorstvo vrst D–E.
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Slika 76: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje biotehnologija,
soavtorstvo po definiciji 1)
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Slika 77: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije in sestavo soavtorstva (raziskovalno področje biotehnologija,
soavtorstvo po definiciji 2)
4.4.2.2 Objave po raziskovalnih področjih s triletnim fiksnim citacijskim oknom
Kot je bilo že povedano, smo izvedli še študijo z nekoliko spremenjeno metodologijo (Pečlin et
al., 2012). Razlike glede na prvotno oziroma zgoraj predstavljeno študijo so glede citacijskega
okna (fiksno triletno okno), glede štetja objav, ki »pripadajo« več programskim raziskovalnim
skupinam na področju (objava na področju šteje samo enkrat), tretja razlika od prvotne študije pa
je črtanje objav z več kot trideset soavtorji. Glede na sestavo soavtorstva smo objave razdelili
samo na prvi način (definicija 1), torej v izključno domače (A) in mednarodno soavtorstvo (B, C,
D, E).
V proučevanem obdobju 2004–2008 so programske skupine objavile 5263 znanstvenih
prispevkov, od katerih jih je bilo 2288 (43 %) objavljenih v revijah prve četrtine, torej visoko
rangiranih revijah, in 2975 (57 %) v nižje rangiranih revijah oziroma drugih revijah.
Od skupaj 36.338 citatov je bilo 24.018 (66,1 %) citatov za objave v visoko rangiranih revijah in
12.320 (33,9 %) citatov za objave v drugih revijah.
Kot je bilo pričakovati, je bilo povprečno število citatov na objavo v visoko rangiranih revijah
(12,12, IZ 95 %: 10,65–13,58) bistveno višje kot v nižje rangiranih revijah (5,05, IZ 95 %: 4,50–
5,60, p < 0,0001). Slika 76 prikazuje povprečno število citatov na objavo glede na rang revije.
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Slika 78: Povprečno število citatov na objavo v revijah, razvrščenih v četrtine, glede na
faktor vpliva revije
V preglednici 17 in na sliki 79 je prikazano povprečno število citatov na objavo glede na rang
revije in vrsto soavtorstva.
Preglednica 17: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije (vsa obravnavana
raziskovalna področja).
Rang revije

Število objav

Visoko rangirane revije

2288

Povprečno
citatov
12,12

Druge revije

2975

5,05

število 95-odstotni interval zaupanja
10,65–13,58
4,50–5,60

Med objavami v visoko rangiranih revijah so imele najvišje povprečno število citatov objave v
skupini D (več kot 16 citatov v povprečju) in v skupini E (več kot 17 citatov).
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Slika 79: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in vrsto
soavtorstva
Ugotavljali smo vpliv dejavnikov rang revije in vrsta soavtorstva na odmevnost objav. Njuna
interakcija je bila statistično značilna (p = 0,0001), zato smo za pojasnitev izdelali analizo
kontrastov. Izkazalo se je, da je bilo povprečno število citatov na objavo statistično značilno
višje pri objavah v visoko rangiranih revijah kot pri objavah v revijah nižjih rangov, če je bilo
soavtorstvo vrst A (p = 0,0001), C (p = 0,0001), D (p < 0,0001) in E (p < 0,0001), nasprotno pa
razlika v povprečnem številu citatov za objave v visoko rangiranih revijah in objave v drugih
revijah ni bila statistično značilna, če je bilo soavtorstvo vrste B (p = 0,0832).
Primerjava povprečnega števila citatov na objavo med različnimi vrstami soavtorstev pri objavah
v visoko rangiranih revijah je pokazala, da se bistveno razlikuje med skupino A, kjer so soavtorji
izključno Slovenci, in skupinami z mednarodnim soavtorstvom D (8,03 proti 16,66, p < 0,0001)
in E (8,03 proti 17,61, p < 0,0001). Prav tako je bila statistično značilna razlika v povprečnem
številu citatov med skupinama D (večinoma tuji soavtorji) in B (večinoma slovenski soavtorji)
(16,66 proti 8,69, p = 0,0001) ter med skupinama D in C (16,66 proti 10,08, p = 0,002).
Pomembna razlika je bila tudi med skupinama B in E (p < 0,0001) ter E in C (p = 0,0002).
Povprečno število citatov pri objavah v drugih, torej nižje rangiranih revijah je bilo statistično
značilno nižje pri objavah v izključno slovenskem soavtorstvu (skupina A) v primerjavi s
skupino E (3,41 proti 7,20, p = 0,0005). Druge razlike med skupinami soavtorstev niso bile
statistično značilne (p > 0,05).

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

146

V nadaljevanju smo analizirali vpliv obeh proučevanih dejavnikov na odmevnost objav za
posamezna raziskovalna področja.
Pri programskih raziskovalnih skupinah, ki so delovale na področjih medicinskih ved, je bilo
povprečno število citatov na objavo ne glede na vrsto soavtorstva pomembno višje v visoko
rangiranih revijah (15,38, IZ 95 %: 12,05–18,70) kot v revijah nižjega ranga (5,76, IZ 95 %:
4,66–6,86, p < 0,0001).
Proučili smo vpliv obeh dejavnikov rang revije in vrsta soavtorstva na odmevnost objav.
Povprečno število citatov na objavo, ločeno glede na posamezen dejavnik, je prikazano v
preglednici 18.
Preglednica 18: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 (raziskovalna področja medicinskih ved).
Vrsta soavtorstva in rang revije
Domače soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije
Tuje soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije

Število objav

Povprečno
število citatov

95-odstotni interval zaupanja

349
1167

7,23
3,21

5,36–9,11
2,77–3,65

259
306

19,05
7,33

14,50–23,60
5,60–9,05

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; mednarodno soavtorstvo –
soavtorstva vrst B–E.

Interakcija obeh dejavnikov (rang revije in vrsta soavtorstva) je bila statistično značilna
(p = 0,0073), zato jo razložimo z analizo kontrastov. Objave v izključno slovenskem soavtorstvu
v visoko rangiranih revijah so imele bistveno nižje povprečno število citatov kot objave z
mednarodnim soavtorstvom (7,23 proti 19,05, p < 0,0001). Prav tako je bilo povprečno število
citatov statistično značilno nižje pri domačih objavah v revijah nižjih rangov v primerjavi s
tujimi objavami (3,21 proti 7,33, p = 0,0056).
Pri objavah z izključno domačim soavtorstvom je bilo povprečno število citatov na objavo večje,
če so bile objavljene v visoko rangiranih revijah (7,23), kot če so bile objavljene v revijah nižjih
rangov (3,21), čeprav razlika ni bila statistično značilna (p = 0,0819). Pri objavah z
mednarodnim soavtorstvom je bila razlika med tistimi v visoko rangiranimi revijami in revijami
nižjih rangov močno statistično značilna (19,05 citata proti 7,33 citata za objave v visoko
rangiranih revijah oziroma drugih revijah; p < 0,0001).
Primerjava odmevnosti objav v odvisnosti od ranga revije in vrste soavtorstva je prikazana tudi
na sliki 80.
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Slika 80: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in sestavo
soavtorstva (medicina, triletno citacijsko okno)
Pri znanstvenih objavah programskih raziskovalnih skupin s področja fizike v visoko rangiranih
revijah v izključno slovenskem soavtorstvu je bilo povprečno število citatov na objavo manjše
(8,56 citata na objavo) kot pri objavah slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine (10,55 citata na
objavo), vendar razlika ni bila statistično značilna (p = 0,1550). Razlika v povprečnem številu
citatov je bila med domačimi in tujimi objavami še manjša, če so bile objavljene v nižje
rangiranih revijah (2,26 proti 3,15 citata na objavo; p = 0,2292). Povprečno število citatov glede
na rang revije in vrsto soavtorstva je prikazano v preglednici 19.
Za področje fizike torej ne moremo potrditi vpliva soavtorstva na odmevnost objav (p > 0,05).
Nasprotno pa ugotavljamo pomemben vpliv ranga revije, povprečno število citatov na objavo je
bilo bistveno višje pri objavah v visoko rangiranih revijah kot pri objavah v revijah nižjih rangov
(p < 0,0001).
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Preglednica 19: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 (raziskovalno področje fizika)
Vrsta soavtorstva in rang revije
Domače soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije
Tuje soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije

Število objav

Povprečno
število citatov

95-odstotni interval zaupanja

282
240

8,56
2,26

5,95–11,17
1,63–2,90

592
213

10,55
3,15

8,04–13,05
2,42–3,88

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; mednarodno soavtorstvo –
soavtorstva vrst B–E.

Interakcija ranga revije in vrste soavtorstva ni bil statistično značilna (p = 0,5638), kar je
razvidno tudi s slike 81.
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Slika 81: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in sestavo
soavtorstva (fizika, triletno citacijsko okno)
Pri objavah programskih raziskovalnih skupin s področja biologije interakcija obeh dejavnikov,
torej ranga revije in vrsta soavtorstva, ni bila statistično značilna (p = 0,7063). Prav tako nismo
ugotovili vpliva soavtorstva na odmevnost objav (p = 0,1146), nasprotno pa se je rang revije na
področju biologije pokazal kot pomemben dejavnik za odmevnost objav (p < 0,0001).
V preglednici 20 je prikazano povprečno število citatov na objavo glede na oba dejavnika – rang
revije in vrsto soavtorstva. Objave v visoko rangiranih revijah v izključno domačem soavtorstvu
so v povprečnem številu citatov nekoliko, a ne bistveno zaostajale za objavami, ki so nastale v
soavtorstvu slovenskih raziskovalcev s tujci (8,83 proti 11,29 citata; p = 0,2516). Še nekoliko
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manjša razlika je bila med objavami z domačim in tujim soavtorstvom v revijah nižjih rangov
(3,29 proti 4,73 citata na objavo; p = 0,2481). Objave v izključno slovenskem soavtorstvu v
visoko rangiranih revijah so statistično značilno bolje citirane kot tiste v slabše rangiranih revijah
(p=0,0110)
Preglednica 20: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 (raziskovalno področje biologija)
Vrsta soavtorstva in rang revije
Domače soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije
Tuje soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije

Število objav

Povprečno
število citatov

95-odstotni interval zaupanja

59
152

8,83
3,29

2,77–14,89
2,40–4,18

57
113

11,29
4,73

8,77–13,82
3,25–6,22

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; mednarodno soavtorstvo –
soavtorstva vrst B–E.

Odnos med obema dejavnikoma in njun vpliv na odmevnost objav je ponazorjen tudi na sliki 80.
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Slika 82: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in sestavo
soavtorstva (biologija, triletno citacijsko okno)
Pri objavah programskih raziskovalnih skupin s področja kemije v visoko rangiranih revijah v
izključno slovenskem soavtorstvu je bilo povprečno število citatov na objavo podobno kot pri
objavah slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine (8,70 in 8,91 citata na objavo; p = 0,8619).
Razlika torej ni statistično značilna. Podobno je bilo pri objavah v revijah nižjih rangov (4,46
oziroma 5,53 citata na objavo za domače oziroma tuje soavtorstvo; p = 0,1893). Povprečno
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število citatov na objavo je prikazano v preglednici 21.
Preglednica 21: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 (raziskovalno področje kemija)
Vrsta soavtorstva in rang revije
Domače soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije
Tuje soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije

Število objav

Povprečno
število citatov

95-odstotni interval zaupanja

264
349

8,70
4,46

6,67–10,73
3,31–5,60

274
240

8,91
5,53

7,68–10,14
4,18–6,88

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; mednarodno soavtorstvo –
soavtorstva vrst B–E.

Interakcija ranga revije in vrste soavtorstva ni bila statistično značilna (p = 0,5809), kar je
razvidno tudi s slike 83, prav tako na odmevnost objav ni bistveno vplivala vrsta soavtorstva
(p = 0,2285). Nasprotno pa smo ugotovili močno statistično značilen vpliv ranga revije (p <
0,0001): povprečno število citatov na objavo je bilo pri objavah v visoko rangiranih revijah
bistveno večje kot pri objavah v nižje rangiranih revijah. Objave v izključno slovenskem
soavtorstvu v visoko rangiranih revijah so statistično značilno bolje citirane kot tiste v slabše
rangiranih revijah (p=0,0080)
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Slika 83: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in sestavo
soavtorstva (kemija, triletno citacijsko okno)
Pri objavah programskih raziskovalnih skupin s področja biotehnologije interakcija dejavnikov
rang revije in vrsta soavtorstva ni bila statistično značilna (p = 0,9437). Ugotovili pa smo
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statistično značilen vpliv posameznih dejavnikov na odmevnost objav (p = 0,0003 in p = 0,0389
za rang revije in vrsto soavtorstva).
Proučili smo vpliv obeh dejavnikov na odmevnost objav. Povprečno število citatov na objavo,
ločeno glede na posamezen dejavnik, je prikazano v preglednici 22 in na sliki 84.
Pri objavah v izključno domačem soavtorstvu je bilo povprečno število citatov večje, če so bile
objavljene v visoko rangiranih revijah (9,47), kot če so bile objavljene v revijah nižjih rangov
(4,76). Razlika sicer ni bila statistično značilna, vendar je vrednost p blizu ravni pomembnosti
(p = 0,0673). Razlika med objavami v visoko rangiranih revijah in objavami v drugih revijah je
bila v primeru soavtorstva slovenskih raziskovalcev s kolegi iz drugih držav statistično značilna
(12,07 proti 7,57 citata; p = 0,0026).
Pri objavah v visoko rangiranih revijah v izključno slovenskem soavtorstvu je bilo povprečno
število citatov na objavo nekoliko slabše kot pri objavah slovenskih raziskovalcev s kolegi iz
tujine, kar velja tako za publikacije v visoko rangiranih revijah kot za druge publikacije.
Preglednica 22: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije in soavtorstvo,
definirano po definiciji 1 (raziskovalno področje biotehnologija)
Vrsta soavtorstva in rang revije
Domače soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije
Tuje soavtorstvo
Visoko rangirane revije
Druge revije

Število objav

Povprečno število 95-odstotni
citatov
zaupanja

83
127

9,47
4,76

6,52–12,42
2,93–6,58

69
68

12,07
7,57

9,24–14,90
5,76–9,38

Definicija 1: domače soavtorstvo – izključno slovensko soavtorstvo, vrsta A; mednarodno soavtorstvo –
soavtorstva vrst B–E.
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Slika 84: Povprečno število citatov na objavo glede na rang revije objave in sestavo
soavtorstva (biotehnologija, triletno citacijsko okno)
4.4.3 Razprava
V Sloveniji je večstransko sodelovanje na zelo visoki ravni, saj kaže največjo vrednost
znanstvene produkcije (celo večjo od Švice) glede na objave na raziskovalca, zelo nizke stroške
objave in nekoliko slabšo odmevnost (citati na objavo) (Gorraiz et al., 2012). V raziskavi smo
ugotavljali morebitno razliko v odmevnosti objav v različnih vrstah soavtorstva, pri objavah v
izključno slovenskem soavtorstvu, kjer prevladujejo slovenski soavtorji in kjer prevladujejo tuji
soavtorji, ter dodatno vključili tudi vpliv kakovosti revij, v katerih so članki objavljeni.
Analizirali smo programske raziskovalne skupine z različnih raziskovalnih področij. Ker so bila
naš glavni predmet zanimanja v tej študiji raziskovalna področja medicinskih ved, smo vanjo
vključili vse programske raziskovalne skupine, ki so delovale na različnih podpodročjih
medicinskih ved. V Sloveniji so vsa podpodročja medicinskih ved relativno šibka po številu
raziskovalcev (izraženo v FTE) in je delež javnega financiranja medicinskih raziskav manj kot
8 % (SURS). Neugodno stanje financiranja raziskav na področju medicinskih ved v Sloveniji
nadalje ponazarja dejstvo, da je ARRS, ki je od javnih skladov v Sloveniji daleč največji
vlagatelj v znanost, v obdobju 2004–2008 namenila na primer raziskovalnim programom in
projektom na raziskovalnem področju fizike med 7 in 8 % vseh sredstev za raziskovalne
programe in projekte, za raziskovalne programe in projekte na področju klinične medicine pa
manj kot 5 % (ARRS).
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Kar zadeva relativni faktor vpliva, ki vpliv citiranosti objav posameznih držav na specifičnem
raziskovalnem področju povezuje s svetovnim povprečjem, so vrednosti za Slovenijo na vseh
raziskovalnih področjih medicinskih ved skromne. Najboljši rezultat je bil v Sloveniji v obdobju
2004–2008 dosežen na področju fizike (1,32), medtem ko so področja medicinskih ved med
dvaindvajsetimi raziskovalnimi področji uvrščena v spodnjo tretjino (mikrobiologija: 0,68;
klinična medicina: 0,65; nevrološke vede: 0,55; molekulska biologija in genetika: 0,53;
imunologija: 0,33). Ti rezultati so glede na revije, v katerih so objave, razumljivi. Dve tretjini
(67 %) objav s področja fizike sta bili v visoko rangiranih revijah, za medicinske vede pa to velja
samo za malo več kot četrtino (29 %). Biologija je podobna medicini (30 %), medtem ko sta
kemija in biotehnologija nekje vmes (48 % in 44 %).
Naši rezultati kažejo, da kadar so soavtorji izključno Slovenci, ima število citatov na objavo na
področju medicinskih ved in biotehnologije podoben vzorec: V študiji, kjer je bilo citacijsko
okno pet let in pol ali krajše in so s tem zgodnejše objave glede citiranja v prednosti, število
citatov na objavo v visoko rangiranih revijah ni znatno večje od števila citatov na objavo v
drugih revijah, podobne rezultate beležimo tudi v študiji ob upoštevanju fiksnega triletnega
citacijskega okna za vse objave, s tem, da sta vrednosti p bliže ravni pomembnosti. Na področjih
medicinskih ved mednarodno soavtorstvo zelo pomembno pripomore k odmevnosti objav. Pri
objavah v visoko rangiranih revijah so objave v soavtorstvu s tujimi kolegi znatno bolj citirane
kot tiste, katerih avtorji so izključno Slovenci. To pomeni, da bi bile brez mednarodnega
soavtorstva vrednosti relativnega faktorja vpliva podpodročij medicinskih ved še nižje (glej
prejšnji odstavek). Na drugih obravnavanih raziskovalnih področjih razlike v odmevnosti objav v
izključno slovenskem soavtorstvu in objavami v mednarodnem soavtorstvu niso tako izrazite.
Zgornje ugotovitve so v skladu z ugotovitvami Schmocha in Schuberta (2008), in sicer, da
mednarodno soavtorstvo različno vpliva na odmevnost objav.
Ne glede na metodologijo, uporabljeno za pripravo nabora analiziranih objav (6278 objav
oziroma 5263 objav), citacijsko okno (petinpolletno oziroma krajše ali fiksno triletno) in načina
združevanja soavtorskih timov v »domačo» in »tujo» skupino (prvi način: izključno slovensko
soavtorstvo, različne oblike soavtorstva slovenskih raziskovalcev s tujci, drugi način: soavtorstvo
s slovenskimi raziskovalci v večini, soavtorstvo s slovenskimi raziskovalci v manjšini) na
podlagi rezultatov na področju fizike lahko potrdimo hipotezo, da so objave v visoko rangiranih
revijah na področju v izključnem oziroma pretežnem soavtorstvu slovenskih raziskovalcev
znatno bolje citirane kot objave v nižje rangiranih revijah, ne pa tudi hipoteze, da soavtorstvo
slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine močno vpliva na rezultat odmevnosti njihovega dela.

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

154

Na področju kemije se rezultati razlikujejo glede odmevnosti objav v izključnem oziroma
pretežnem slovenskem soavtorstvu v visoko rangiranih revijah, in sicer je v primeru, ko v
soavtorski skupini ob večini slovenskih soavtorjev sodeluje manjšina tujcev ali en sam soavtor iz
tujine, odmevnost teh objav drugačna od objav v pretežno tujem soavtorstvu, torej tam, kjer so
Slovenci v manjšini oziroma je v soavtorski skupini en sam Slovenec. Sklep bi lahko bil, da take
vrste sodelovanje tujcev, torej manjšina ali en tujec v pretežno slovenski soavtorski skupini,
slabo vpliva na odmevnost, saj je ta slabša kot v primeru, ko so soavtorji samo Slovenci, in
mnogo slabša od odmevnosti, ko je večina raziskovalcev v soavtorski skupini tujcev. Enaka
ugotovitev velja tudi za področje biologije in biotehnologije. Največ razlik se ob uporabi treh
različnih metodologij v raziskavi kaže na področju biologije. Poleg že navedene je tu še razlika
glede objav v izključnem oziroma pretežnem slovenskem soavtorstvu v visoko rangiranih
revijah. Hipotezo, da so objave v izključnem oziroma pretežnem slovenskem soavtorstvu v
visoko rangiranih revijah bolje citirane kot tiste v slabše rangiranih revijah, smo potrdili v
primeru, ko je citacijsko okno fiksno triletno, kadar je citacijsko okno petinpolletno ali krajše in
gre za objave v izključno slovenskem soavtorstvu, pa hipoteze sicer nismo potrdili (p = 0,0570),
a je vrednost p blizu ravni pomembnosti, kadar imamo opravka s pretežno slovenskim
soavtorstvom, pa hipoteze nismo potrdili. Naslednja razlika je glede interakcije obeh dejavnikov,
torej ranga revije in vrste soavtorstva, na odmevnost. Pri pretežno slovenskem soavtorstvu in
pretežno tujem soavtorstvu je ta učinek pomemben, sicer pa ne. Zadnja razlika pri biologiji je
glede vpliva vrste soavtorstva na odmevnost objav. Pri pretežno slovenskem soavtorstvu in
pretežno tujem soavtorstvu je ta vpliv pomemben, sicer pa ne. Druga razlika pri rezultatih na
področju biotehnologije je glede odmevnosti objav v izključnem oziroma pretežnem slovenskem
soavtorstvu v slabše rangiranih revijah, in sicer je odmevnost teh objav v primeru, kadar v
soavtorski skupini ob večini slovenskih soavtorjev sodeluje manjšina tujcev ali en sam soavtor iz
tujine, drugačna od objav v pretežno tujem soavtorstvu, torej, kadar so Slovenci v manjšini
oziroma je v soavtorski skupini en sam Slovenec. Tudi v tem primeru bi sklep lahko bil, da take
vrste sodelovanje tujcev, torej manjšina ali en tujec v pretežno slovenski soavtorski skupini,
slabo vpliva na odmevnost, saj je ta slabša kot v primeru, da so soavtorji samo Slovenci, in
mnogo slabša od odmevnosti, ko je večina raziskovalcev v soavtorski skupini tujcev. Zadnja
razlika v rezultatih na področju biotehnologije je prav nenavadna in zadeva objave v tujem
oziroma pretežno tujem soavtorstvu v visoko rangiranih revijah. Objave v pretežno tujem
soavtorstvu (večina tujcev in manjšina Slovencev ali en Slovenec v soavtorski skupini) v visoko
rangiranih revijah niso boljše citirane kot objave v slabše rangiranih revijah. V drugih dveh
primerih, ko »tujo» soavtorsko skupino tvorijo kategorije B, C, D in E, je res obratno. Na
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področju medicine sta dve razliki v rezultatih. Hipotezo, da so objave v visoko rangiranih revijah
v izključnem oziroma pretežnem soavtorstvu slovenskih raziskovalcev bolje citirane kot objave v
nižje rangiranih revijah, smo na tem področju potrdili le v primeru pretežnega in ne izključno
slovenskega soavtorstva. V drugih dveh primerih temu ni bilo tako. Druga razlika v rezultatih pa
je glede odmevnosti objav v izključnem oziroma pretežnem slovenskem soavtorstvu v nižje
rangiranih revijah, in sicer so te objave v izključnem slovenskem soavtorstvu in ob upoštevanju
fiksnega triletnega citacijskega okna slabše citirane kot objave v nižje rangiranih revijah v
različnih oblikah oziroma kategorijah mednarodnega soavtorstva (B, C, D, E).
Zbirni pregled za testiranje hipotez pomembnih rezultatov glede na tri različne metodološke
pristope je v preglednici 23.
Preglednica 23: Vpliv neodvisnih dejavnikov ranga revije in vrste soavtorstva na
odmevnost – odgovori na raziskovalne hipoteze (p vrednosti glede na različne metodološke
pristope)
Raziskovalno področje
Hipoteze
Fizika
Kemija
Medicina Biologija
Biotehnologija
Objave v izključno slovenskem soavtorstvu (definicija 1) v visoko rangiranih revijah so bolje
citirane kot tiste v slabše rangiranih revijah
5 in pol letno ali krajše 0,0118
0,0298
0,1932
0,0570
0,5038
citacijsko okno
Fiksno
3
letno <0,0001 0,0080
0,0819
0,0110
0,0673
citacijsko okno
Objave v pretežno slovenskem soavtorstvu (definicija 2) v visoko rangiranih revijah so bolje
citirane kot tiste v slabše rangiranih revijah
5 in pol letno ali krajše <0,0001 0,0022
0,0073
0,0931
0,1657
citacijsko okno
Odmevnost objav v visoko rangiranih revijah v izključno slovenskem soavtorstvu (definicija
1) je različna od odmevnosti objav v različnih vrstah soavtorstva slovenskih raziskovalcev z
raziskovalci iz drugih držav
5 in pol letno ali krajše 0,2474
0,2077
0,0001
0,6343
0,1540
citacijsko okno
Fiksno
3
letno 0,1550
0,8619
<0,0001
0,2516
0,2962
citacijsko okno
Odmevnost objav v visoko rangiranih revijah v pretežno slovenskem soavtorstvu (definicija 2)
je različna od odmevnosti objav, kjer so slovenski raziskovalci v soavtorskih timih v manjšini
5 in pol letno ali krajše 0,4437
0,0154
<0,0001
0,0001
0,0124
citacijsko okno
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Preglednica 24: Vpliv neodvisnih dejavnikov ranga revije, vrste soavtorstva na odmevnost,
interakcija obeh dejavnikov (p vrednosti glede na različne metodološke pristope)
Neodvisni dejavnik
Interakcija ranga revije in
soavtorstva
Soavtorstvo po definiciji 1,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno
Soavtorstvo po definiciji 1,
fiksno tri letno citacijsko
okno
Soavtorstvo po definiciji 2,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno
Vpliv ranga revije
Soavtorstvo po definiciji 1,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno
Soavtorstvo po definiciji 1,
fiksno tri letno citacijsko
okno
Soavtorstvo po definiciji 2,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno
Vpliv soavtorstva
Soavtorstvo po definiciji 1,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno
Soavtorstvo po definiciji 1,
fiksno tri letno citacijsko
okno
Soavtorstvo po definiciji 2,
pet in pol letno ali krajše
citacijsko okno

Raziskovalno področje
Fizika
Kemija
Medicina

Biologija

Biotehnologija

0,6682

0,6993

0,0076

0,7218

0,6782

0,5638

0,5809

0,0073

0,7063

0,9437

0,8730

0,0721

0,0007

0,0049

0,5527

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0251

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0003

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0180

0,1318

0,0772

0,0014

0,7410

0,0457

0,0778

0,2285

<0,0001

0,1146

0,0389

0,2686

0,0950

<0,0001

0,0056

0,0007
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ZAKLJUČKI

Znanstvena produkcija, v našem primeru merjena z znanstvenimi objavami raziskovalnih skupin
na Slovenskem v periodičnih revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, v obdobju
zadnjih desetih, petnajstih let izrazito hitro narašča. V pregledu razvoja ekspertnega sistema in
evalvacije raziskovalne dejavnosti v Sloveniji smo navedli Pravilnik o merilih za ocenjevanje
kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 65 – 2254/1994), ki z določbami oziroma predpisovanjem načina zbiranja podatkov
za ugotavljanje stanja v raziskovalni dejavnosti, uvedbo centraliziranega sistema bibliografij
slovenskih raziskovalcev in vzpostavitvijo meril za izvedbo ocenjevanja kakovosti raziskovalne
dejavnosti predstavlja pomemben impulz za to, kar se je na področju znanstvenega publiciranja
dogajalo od leta 1994 pa do danes. V vseh nadaljnjih podzakonskih aktih ministrstva, pristojnega
za znanost, in pozneje ARRS, ki so določali merila za ocenjevanje kakovosti raziskovalne
dejavnosti, so bile objave v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, bolje točkovane in
so imele večjo težo (upravičeno) tudi pri sami kvalitativni evalvaciji. Rezultat glede števila
znanstvenih objav oziroma publikacij je zelo dober, če ne celo odličen, in Slovenija praktično na
vseh raziskovalnih področjih po številu objav na prebivalca zaseda mesto nad evropskim
povprečjem. Poleg relativno dobro razvitih področij fizike in kemije, ki sta v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja prevladovali pri deležu objav v strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu
v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah WoS, v zadnjem obdobju tudi področja, ki so sicer
kadrovsko šibka in finančno podhranjena, kažejo izrazito hitro rast znanstvenih objav. Tako je
bilo na raziskovalnem področju klinične medicine v obdobju 2005–2009 za eno tretjino več
objav v slovenskem soavtorstvu kot v obdobju 2003–2007. Kar pa skrbi, je vprašanje kakovosti
oziroma odmevnosti objav, saj je to področje glede na relativni faktor vpliva z vrednostjo 0,65
znatno pod evropskim povprečjem, ki je 1,06 (InCites TM, 2011). Obseg raziskovalnih
kadrovskih potencialov na področjih medicine v Sloveniji je skromen. Večina raziskovalcev je
razpeta med strokovno oziroma klinično delo, pedagoško aktivnost in raziskovalno delo.
Posledično je obseg sredstev iz javnih virov za raziskovalno delo na raziskovalca nizek. O
relativno šibki kakovosti na tem področju govori tudi podatek, da je samo dobra četrtina objav v
slovenskem soavtorstvu objavljena v visoko rangiranih revijah, na področju fizike je, na primer,
takih objav 67 odstotkov. Ne moremo špekulirati ali predvidevati, da bo količina prej ali slej
prinesla tudi dvig kakovosti, torej večjo odmevnost oziroma citiranost. Zdi se, da je realnejša
ugotovitev oziroma napoved, da brez okrepitve kadrovskih raziskovalnih zmogljivosti in
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finančnih virov za to področje ne bo prišlo do večjega in trajnejšega izboljšanja kakovosti, torej
odmevnosti objav v slovenskem soavtorstvu.
Primerjava števila citatov, ki so jih prejele objave v slovenskem soavtorstvu, na milijon
prebivalcev iz dveh obdobij (1999–2003 in 2004–2008) glede na povprečje EU27 kaže, da rast
števila citatov na objave v slovenskem soavtorstvu za 22 odstotkov presega povprečno rast EU.
Če je Slovenija na začetku svoje samostojne poti z 2670 citati na milijon prebivalcev komaj
dosegala 31 odstotkov povprečja EU27 (8590 citatov), je z blizu 25.500 citati na milijon
prebivalcev v obdobju 2006–2010 že presegla povprečje EU27 (21.960) za 16 odstotkov. Po tem
kazalniku in kazalniku število objav na prebivalca ter tudi po kazalnikih o vlaganju v raziskave
in razvoj se Slovenija uvršča v zgornjo polovico držav EU. Hipoteze pa nismo potrdili za večino
obravnavanih področij, če smo za merjenje rezultatov uporabili kazalnik relativni faktor vpliva.
Vendar pa velja izpostaviti, da so bile izhodiščne vrednosti z izjemo področja fizike nizke in da
je glede na trende mogoče pričakovati, da se bo še vsaj nekaj področij uspelo uvrstiti v zgornjo
polovico držav EU in tam tudi trajnejše ostati. Hipotezo bi torej veljalo ponovno testirati v
bližnji prihodnosti.
Hipotezo »Razlike v kadrovskem potencialu in obsegu financiranja med posameznimi
raziskovalnimi področji se odražajo tudi v številu znanstvenih objav in njihovi odmevnosti« smo
zlahka potrdili. Lepa primera za to sta področji fizike na eni strani in področje klinične medicine
na drugi. Za ilustracijo povzemamo nekaj rezultatov iz raziskave: delež raziskovalcev vseh
področij medicine v strukturi vseh raziskovalcev v Sloveniji je 7-odstoten, delež vseh
podpodročij klinične medicine v vseh sredstvih za raziskovalne programe in projekte je 4,8odstoten, delež naprimer področja fizike pa 7-odstoten. Delež objav v slovenskem soavtorstvu na
področjih klinične medicine v strukturi vseh objav v slovenskem soavtorstvu je znatno nižji od
deleža objav tega področja na ravni povprečja EU, medtem ko vrednost enakega kazalnika za
fiziko kaže vrednost nad povprečjem EU. Delež necitiranih objav je na področju klinične
medicine večji od povprečja EU, na področju fizike pa manjši od povprečja EU. Pretežna večina
objav v slovenskem soavtorstvu na področju fizike je v visoko rangiranih revijah, pretežna
večina objav na področju klinične medicine je v slabše rangiranih revijah, objave v slovenskem
soavtorstvu na področju fizike so glede na svetovno povprečje nadpovprečno citirane, objave v
slovenskem soavtorstvu na področju klinične medicine pa podpovprečno. Razlike v številu objav
med obema področjema ni več, medtem ko razlika glede odmevnosti znanstvene produkcije med
obema področjema ostaja velika.
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V raziskavi smo na primeru visoko citiranih objav v slovenskem soavtorstvu potrdili hipotezo,
da so visoko citirane publikacije praviloma objavljene v visoko rangiranih revijah in da je za
odmevnost zelo pomembno mednarodno soavtorstvo s prevladujočo zasedbo tujih raziskovalcev
v soavtorskih timih. Rezultati so podobni tistim, ki jih navaja Aksnes v svoji študiji visoko
citiranih objav za Norveško iz obdobja 1981–1996 (Aksnes, 2003). Ugotavljamo namreč, da ima
82 odstotkov visoko citiranih objav s sodelovanjem slovenskih raziskovalcev mednarodno
soavtorstvo in da je 85 odstotkov člankov v slovenskem soavtorstvu objavljenih v najboljše
rangiranih revijah oziroma v revijah zgornje četrtine na posameznem področju.
V okviru primerjave kvantitativnega vrednotenja in kvalitativnega ocenjevanja rezultatov
raziskovalnega dela je bila opravljena ex-post evalvacija treh projektnih razpisov za raziskovalne
projekte v Sloveniji: razpis iz leta 2003 z ekspertnim ocenjevanjem, kjer je bilo v precejšnji meri
prisotno nasprotje interesov, razpis iz leta 2005 z mednarodnim ekspertnim ocenjevanjem z
manjšim nasprotjem interesov, toda omejenim številom recenzentov, in razpis iz leta 2008 s
kombinacijo scientometričnih kazalnikov in mednarodnim ekspertnim ocenjevanjem. S pomočjo
enakega niza bibliometrijskih kazalnikov smo primerjali vse tri različne sisteme ekspertnega
ocenjevanja. Postavili smo hipotezo, da je v okviru treh različnih ocenjevalnih sistemov različna
usklajenost med rezultati, ki jih dajo ekspertne ocene in nabor scientometričnih kazalnikov.
Ugotavljamo, da so rezultati transparentnega, na mednarodnih recenzijah zasnovanega sistema
kvalitativnega ocenjevanja bolje usklajeni z rezultati, dobljenimi s scientometrijskimi kazalniki.
Pri zadnjih dveh odločanjih o izboru projektov, kjer je bilo nasprotje interesov prisotno v manjši
meri oziroma ga ni bilo, je bil odstotek projektov, ki bi se uvrstili v financiranje neodvisno od
metode izbora, relativno visok (65 odstotkov), medtem ko je bil pri razpisu iz leta 2003, ko je
bilo nasprotje interesov prisotno v večji meri, odstotek projektov, ki bi se uvrstili v financiranje
neodvisno od metode izbora, nižji (49 odstotkov). Težko si je predstavljati, da bi z
bibliometrijskimi kazalniki nadomestili ekspertno ocenjevanje, je pa res, da z uvedbo
bibliometrijskih kazalnikov v evalvacijski proces po eni strani odkrivamo slabosti ekspertnega
ocenjevanja, po drugi strani pa se lahko verificirajo rezultati ekspertnega ocenjevanja in
minimizira nasprotja interesov. Od ekspertnega ocenjevanja se pričakujejo zanesljivost,
pravičnost in veljavnost. Pri tem je treba odgovoriti na naslednja vprašanja: Ali so ocenjevanja
zanesljiva ali pretežno naključna? Ali so določene skupine prijaviteljev obravnavane prednostno
ali diskriminatorno? Glavno vprašanje pa je, ali proces odločanja izbere najboljšo raziskavo
(Reinhart, 2009). Na ta temeljna vprašanja smo skušali odgovoriti s primerjavo različnih
sistemov ekspertnega ocenjevanja in scientometrijskih kazalnikov. Rezultati so razkrili, da
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uspešno izogibanje nasprotju interesov vodi k boljši usklajenosti med rezultati ekspertnega
ocenjevanja in kvantitativnimi, scientometrijskimi kazalniki.
V raziskavi nismo v celoti potrdili hipoteze, da tudi v primeru objav v slovenskem soavtorstvu
(izključnem in pretežnem) velja, da so tiste, ki so objavljene v visoko rangiranih revijah, bolje
citirane od tistih, ki so objavljene v nižje rangiranih revijah. Študije smo izvedli na primeru
rezultatov raziskovalnih programskih skupin na izbranih raziskovalnih področjih. Pri skupinah
na področju biotehnologije niso objave v visoko rangiranih revijah pomembno boljše citirane od
objav v drugih oziroma slabše rangiranih revijah po nobenem metodološkem pristopu (izključno
slovensko soavtorstvo, pretežno slovensko soavtorstvo, različno citacijsko okno), pri skupinah na
področju medicine so objave v visoko rangiranih revijah boljše citirane samo, kadar se večini
slovenskih avtorjev priključi eden ali več kolegov iz tujine, v primeru biologije pa le takrat, ko
smo upoštevali fiksno triletno citacijsko okno.
Samo delno smo potrdili tudi hipotezo, da je odmevnost objav v izključnem oziroma pretežnem
slovenskem soavtorstvu pomembno drugačna od odmevnosti objav, kjer v soavtorskih timih
prevladujejo tuji raziskovalci. Za objave v visoko rangiranih revijah z nobeno od treh študij te
hipoteze nismo potrdili pri rezultatih programskih raziskovalnih skupin na področju fizike, zelo
močno smo jo potrdili pri rezultatih programskih raziskovalnih skupin na področjih medicine, v
eni od treh študij (v primeru pretežnega slovenskega soavtorstva) pa pri skupinah s področij
kemije, biologije in biotehnologije.
Ugotavljamo, da mednarodno soavtorstvo ne prinaša vedno višje odmevnosti objav. Tipičen
primer je področje fizike, kjer razlike v odmevnosti objav samo slovenskih soavtorjev in
različnih oblik soavtorstva slovenskih raziskovalcev s kolegi iz tujine niso velike. Druga
disciplina, ki je kazala podoben vzorec, je bila kemija. Kot je dokazal van Leeuwen (2009), je
lahko mednarodno soavtorstvo včasih celo pomanjkljivost. Naša analiza je korak v smeri
njegovih ugotovitev, ko trdi, da bodo šle prihodnje raziskave v bolj poglobljen opis sestave
raziskovalnih področij posameznih držav, da bi ugotovili, katera področja so "odgovorna" za
spremembe odnosa med mednarodnim soavtorstvom in odmevnostjo.
Mednarodno soavtorstvo ima pomemben vpliv na odmevnost znanstvenih objav, kadar je
posamezno raziskovalno področje manj razvito. Ena od značilnosti šibkega kadrovsko in
finančno podprtega raziskovalnega področja (medicina) in posledično šibkega pri znanstvenih
rezultatih je, da pri objavah z izključnim oziroma pretežnim slovenskim soavtorstvom razlika v
povprečnem številu citatov na objavo, če je ta v visoko rangirani reviji ali pa v nižje rangirani
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reviji, ni velika. Za šibko raziskovalno področje je mednarodno sodelovanje, ki se kaže tudi v
skupnem soavtorstvu, še toliko pomembnejše, za razliko od močnega področja. Slovenija kot
vzhodnoevropska država sledi modelu (Glänzel, 2001), v katerem sta fizika in kemija veliko
razvitejši in imata daljšo tradicijo kot biomedicinska področja. Ta disciplinarni model se zrcali
tudi v naših rezultatih, kjer razvitejša znanstvena področja z mednarodnim soavtorstvom ne
pridobivajo bistveno na odmevnosti. Ker je bila raziskava izvedena na podatkih iz ene same
države, razlik med znanstvenimi disciplinami ne moremo ekstrapolirati na splošnejšo raven, saj
vemo, da je lahko stanje določenih disciplin značilno le za to državo in ne odraža svetovnega
stanja. Želja oziroma interes je, da bi vključili še nekaj držav in na podlagi iste metodologije
izvedli raziskavo na podlagi celovitih podatkov teh držav.
Rezultati naše raziskave se tudi ujemajo z Glänzelom in De Langejem (2002), ki navajata, da je
obseg večnacionalnega sodelovanja močno odvisen od področja. Raziskovalna področja, ki so iz
različnih razlogov manj financirana in razvita, pridobijo več od mednarodnega sodelovanja.
Stanje pa se lahko sčasoma spremeni (Jarneving, 2010) in očitna ugotovitev, da mednarodno
znanstveno sodelovanje koristi določenemu znanstvenemu področju, se prav tako lahko
spremeni.
Vpliv mednarodnega soavtorstva na odmevnost znanstvenih objav ni enosmerna cesta. Različne
oblike mednarodnega soavtorstva in različne znanstvene discipline kažejo različne vzorce.
Načrtujemo nadaljevati raziskavo s študijem vpliva različnih kombinacij soavtorstva (soavtorji iz
iste organizacije, soavtorji iz akademske(-ih) in druge(-ih) organizacij, soavtorji iz iste države,
dveh držav, več evropskih držav, evropskih in drugih držav, spolna struktura soavtorskih timov,
prvi avtor, zadnji avtor) na odmevnost v okviru različnih raziskovalnih področij. V prihodnosti bi
skušali tudi raziskati, v kolikšni meri prepoznavnost slovenskih avtorjev s sodelovanjem z
mednarodno uveljavljenimi raziskovalci - soavtorji vpliva na odmevnost raziskovalčevih
poznejših publikacij.
Z našo raziskavo skušamo prispevati k boljšemu razumevanju delovanja in učinkov znanstvene
politike, s podrobnejšo predstavitvijo nekaterih raziskovalnih področij želimo opozoriti na
potrebne morebitne spremembe, da bi bili rezultati znanstvenega raziskovanja čim bolj v prid
celovitemu družbenemu razvoju Slovenije. Spremljanje znanstvene produkcije, njene
odmevnosti, predvsem v luči mednarodnih primerjav, na osnovi ponovljivih in preverljivih
metod, je bil osnovni namen naloge.
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Priloga A: Ocenjevalni list za zunanje recenzente

OCENA REZULTATOV PROGRAMSKE SKUPINE
V OBDOBJU 2004 – 2008
in
OCENA PREDLOGA
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

VEDA:

OCENJEVALNA SKUPINA:

Šifra programa:

Vodja programa:

Naslov programa:
Sedanje/zaprošene letne raziskovalne ure:

/

Skupni viri za ocene:
a. program dela in poročilo za obdobje 2004-2008
b. samoevalvacijsko poročilo
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Poimenska sestava programske skupine s kvantitativnimi kazalniki: obdobje 2004 – 2008

Raziskov
alni
program

Raziskov
alna
oraganiza
cija

Šifra
raziskova Ime in
lca ali str. Priimek
teh.

Vloga v
Članstvo
programs v skupini
ki skupini – v letih

Povprečn
o število
letnih
obračuns
kih ur

A1''

A1'

A1

A2

Najod
mevn H ejše
index
delo

normiran
iHindex

A3

A31

A32

A33

Termin
ologija

Popular
izacija

Vodja
Raz.
Teh. sod
Skupaj

Programska skupina: – izračun na število članov
– na FTE
Vse vrednosti so normirane glede na čas sodelovanja posameznika v programski skupini
A1 - SICRIS (COBISS) točke (upoštevane točke)
A1' za članke v revijah v zgornji četrtini SCI področij, v družboslovju za članke v revijah SSCI, uredništvo knjige oz. zbornika pri mednarodni založbi
A1'' knjiga pri mednarodni založbi, članki v prvi ali drugi reviji na SCI področjih (oz. v zgornjih 5%) ali v reviji z IF>5 ali v družboslovju v zgornji polovici revij SSCI
A2 normirano število čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let
Najodmevnejše delo-število čistih citatov najbolj citiranega dela članov programske skupine
A3 sredstva drugih uporabnikov
A31 evropski projekti -EU, drugi mednarodni projekti – MED
A32 projekti za gospodarstvo – GOSP
A33 projekti za ostala ministrstva - MIN in drugo – DRUGO
Sredstva se normirajo glede na izvor:
Faktor 1: evropski projekti -EU, drugi mednarodni projekti – MED in projekti za gospodarstvo – GOSP
Faktor 0,5: projekti za ostala ministrstva - MIN in drugo – DRUGO).
Terminologija – točke za objavljene prispevke, povezane s slovensko znanstveno terminologijo (Cobiss tip 1.04, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05)
Popularizacija – točke za objavljene prispevke, povezane s popularizacijo znanosti
(Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12)
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I.: ZNANSTVENI REZULTATI (B1)
ELEMENTI OCENJEVANJA
Izjemni znanstveni dosežki in odmevnost dosežkov vodje in
članov programske skupine (vir:II.B.5.1 in WoS-Sicris)
Realizacija ciljev raziskovalnega programa, uredniško delo,
vključenost v mednarodne programe in projekte (vir: II.B.6;
II.B.5.4; II.B.5.6)
Ocenjevalec oceni s točkami od 0 (najmanj) do 5 (največ) po naslednjih navodilih:
(za polno oceno morajo biti izpolnjeni vsi kriteriji; oceno izraziti oz. napisati na eno
decimalko)
5 točk









raziskave, ki so v svetovnem vrhu (objave v revijah Science, Nature oziroma v prvi in
drugi najboljši reviji na področju, ali reviji z IF>5, sodelovanje v mednarodnih
kolaboracijah in programih, članstva v odborih revij )
raziskave, ki kažejo velike novosti v načinu pristopa, uvajanju novih tehnik ali so
privedla do novih odkritij (nagrade, članstva v Akademijah znanosti, odborih
mednarodnih združenj)
raziskave, ki imajo bistven vpliv na določenem področju ali polju (plenarna
predavanja, organizacija mednarodnih prestižnih konferenc)
raziskave, ki kažejo nove koncepte oziroma paradigme
raziskave, ki so privedle do bistvenih novosti ali novih praks na področju aplikacije
(patenti, standardi)
visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi (znanstveni del)

4 točke
 raziskave, ki imajo pomemben prispevek v mednarodnem merilu (vabljena predavanja
na mednarodnih konferencah, članstva v organizacijskih odborih mednarodnih
konferenc)
 raziskave, ki so prispevale pomembno novo znanje, zamisli in tehnike in za katere je
verjetno, da bodo imele trajnejši vpliv v mednarodnem okolju, vendar ne razvijajo
novih konceptov oziroma paradigem.
 programi, ki imajo aplikativne raziskave, ki izkazujejo zelo velik vpliv na usmeritev
področja in uvajanje novih praks.
 visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi (znanstveni del)
3 točke:
 raziskave, ki so privedle do koristnega znanja na področju, vendar nimajo trajnejšega
vpliva na razvoj področja
 raziskave, ki kažejo postopni napredek v manjših korakih in bi lahko privedle do
novega znanja, pristopov in tehnik, ki so znotraj obstoječih.
 raziskave, ki imajo vpliv tudi zunaj Slovenije
 programi, ki imajo aplikativne raziskave, ki kažejo znaten vpliv na usmeritev in
uvajanje novih praks.
 visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi (znanstveni del)
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2 točki:
 uporabne in koristne raziskave, vendar ni verjetno, da bi imele večji vpliv na svojem
področju
 pomembne na domačem področju
 nižja stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi (znanstveni del)
1 točka:
 manjši vpliv na usmeritev področja in uvajanje novih praks
 nižja stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi (znanstveni del)

0 točk:



program je po kvaliteti in odmevnosti pod kriteriji, zahtevanimi pri točkah zgoraj.
cilji programa niso doseženi (znanstveni del)

Ocena: ______
KOMENTAR – UTEMELJITEV:

Komentar – utemeljitev ocene je obvezna ( ¼ strani )
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II.: REZULTATI POMEMBNI ZA DRUŽBENO-EKONOMSKI IN KULTURNI
RAZVOJ (B3)

ELEMENTI OCENJEVANJA
Izjemni družbeno-ekonomsko relevantni dosežki vodje in članov
programske skupine (vir: I I.B.5.2)
Realizacija ciljev raziskovalnega programa, zaključena
mentorstva,
pretok
mladih
raziskovalcev,
gostovanje
raziskovalcev, vključenost raziskovalcev/strokovnjakov iz
podjetij, potencialni vplivi oziroma učinki rezultatov, konkretni
projekti za uporabnike, dolgoročno sodelovanje z uporabniki,
promocija znanosti, vpetost v študijske programe (vir: II.B.6;
II.B.5.3; II.B.5.3.1; II.B.5.5; II.B.7; II.B.5.7; II.B.5.8; II.B.5.9,
II.B.5.10)
Ocenjevalec oceni s točkami od 0 (najmanj) do 5 (največ) po naslednjih navodilih:
(za polno oceno morajo biti izpolnjeni vsi kriteriji; oceno izraziti oz. napisati na eno
decimalko)
5 točk:









visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi
dokazila (javno dostopne bilance) o spremembi gospodarske rasti, zvišanju
konkurenčnosti sodelujočih podjetij
ustanovitev spin-off podjetja, ki temelji na izdelku/tehnologiji, ki nedvoumno in
dokazljivo izhaja iz bazičnih raziskav programske skupine oz. prodana tehnologija
raziskave, pri katerih v Sloveniji sodelujejo tuji znanstveniki in raziskovalci iz podjetij
sodelovanje članov programske skupine v pomembnih gospodarskih in državnih
telesih (upravni odbori, svetovalna telesa, fundacije, itd.)
raziskave, ki aktivno vključujejo visokošolske učitelje
raziskave, ki bistveno vplivajo na razvoj evropskih standardov in tehničnih predpisov
z obvezno uporabo v Sloveniji
skupina aktivna pri popularizaciji znanosti

4 točke:
 programi, ki so pridobili znatna finančna sredstva za razvoj in raziskave izven
financiranja ARRS
 visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi
 dolgoročna sodelovanja z uporabniki, sodelovanje v povezavah gospodarskih in
drugih organizacij (grozdi, mreže, platforme)
 raziskave, pri katerih aktivno sodeluje veliko število doktorandov in podoktorskih
sodelavcev
 raziskave, ki so privedle do bistvenih novosti ali novih praks na področju aplikacije
 sodelovanje članov programske skupine v pomembnih gospodarskih in državnih
telesih (upravni odbori, svetovalna telesa, fundacije, itd.)
 raziskave, ki aktivno vključujejo visokošolske učitelje
 skupina aktivna pri popularizaciji znanosti

Pečlin, S. Znanstvena produkcija raziskovalnih skupin v Sloveniji in odmevnost njihovih objav
Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012

173

3 točke:
 vzdrževanje/pridobitev akreditacije laboratorija
 visoka stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi
 sodelovanje članov programske skupine v pomembnih gospodarskih in državnih
telesih (upravni odbori, svetovalna telesa, fundacije, itd.)
 raziskave, ki aktivno vključujejo visokošolske učitelje
 skupina aktivna pri popularizaciji znanosti
2 točki:
 nižja stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi
 raziskave, ki aktivno vključujejo visokošolske učitelje
 skupina aktivna pri popularizaciji znanosti
1 točka:
 nižja stopnja realizacije programa, kot je bila predvidena ob prijavi
0 točk:



cilji programa niso doseženi
program je po družbeno-ekonomskih in kulturnih rezultatih pod kriteriji, zahtevanimi
pri točkah zgoraj.

Ocena: ______
KOMENTAR – UTEMELJITEV:

Komentar – utemeljitev ocene je obvezna ( ¼ strani )
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III: POMEN PREDLOGA PROGRAMA ZA ZNANOST (B2Z)
ELEMENTI OCENJEVANJA
Znanstvena pomembnost predlagane vsebine, aktualnost
izhodiščne hipoteze, jasnost zamisli in kvaliteta ciljev, izvirnost
(novost) pričakovanih rezultatov (Vir: I.B.5 do 7)
Primernost obsega za izvedbo predloženega programa,
primernost načrta dela, primernost opreme, primernost sestave
programske skupine (Vir: I.A.4; I.B.10;I.B.12;)
Ocenjevalec oceni s točkami od 0 (najmanj) do 5 (največ).
Za oceno 5 je treba hkrati izpolnjevati večino spodaj navedenih kriterijev; oceno izraziti oz.
napisati na eno decimalko.
Ocenjevalec presodi, ali so iz predlaganega programa razvidni naslednji elementi:
 ali so programske zamisli jasno definirane
 ali so cilji programa mednarodno primerljivi
 ali se pričakovani rezultati v svetovnem vrhu
 ali program uvaja novosti v načinu pristopa, nove tehnike in je mogoče pričakovati
nova odkritja
 ali je mogoče pričakovati vpliv na določenem področju ali polju
 ali je mogoče pričakovati novosti oziroma nove prakse na področju aplikacije.
 ali program predvideva sodelovanje s tujimi raziskovalnimi skupinami in posamezniki
 ali je predvideno oziroma verjetno vključevanje v mednarodne programe in
kolaboracije
 kvaliteta, kompetentnost vseh izvajalcev programa in homogenost skupine (COBISS
posameznikov, citati, pridobljeni projekti, patenti, pridobljena mentorstva,
organizacija mednarodnih konferenc, plenarna in vabljena predavanja, članstva v
mednarodnih organih)
 izvedljivost programa (realnost ocene sredstev in časa)
 organiziranost programa (koherentnost oziroma komplementarnost raziskav, terminski
plan)
 razpoložljivost opreme in prostorov.
Ocena: ______
KOMENTAR – UTEMELJITEV:

Komentar – utemeljitev ocene je obvezna ( ¼ strani )
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IV. POMEN PREDLAGANEGA PROGRAMA ZA DRUŽBENO-EKONOMSKI IN
KULTURNI RAZVOJ (B2R):
ELEMENTI OCENJEVANJA
Pomen programa za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj
Slovenije (Vir: I.B.8)
Vpetost predloga v obstoječe razvojne programe in projekte
(Vir:I.B.9); Poslanstvo, kontinuiteta dela, organiziranost in
vodenje programske skupine (Vir: I.B.11)
Ocenjevalec oceni s točkami od 0 (najmanj) do 5 (največ).
Za oceno 5 je treba hkrati izpolnjevati večino spodaj navedenih kriterijev; oceno izraziti oz.
napisati na eno decimalko.
Ocenjevalec presodi, ali so iz predlaganega programa razvidni naslednji elementi:









sodelovanje z industrijskimi partnerji
neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbo (pomembno za posamezno
podjetje, za skupino podjetij, za gospodarsko panogo, za več panog, za nastanek novih
podjetij)
pomen za razvoj stroke in inženirske prakse
pomen za družbeno infrastrukturo, za javno upravo, za kulturni razvoj, za varovanje
naravne in kulturne dediščine.
pomen za družbo (promocija države, dostopanje do tujih znanj, vključevanje v
mednarodno delitev dela, vzgoja kadrov)
poslanstvo programske skupine
pomen za razvoj visokega šolstva

Ocena: ______
KOMENTAR – UTEMELJITEV:

Komentar – utemeljitev ocene je obvezna ( ¼ strani )
Datum:

Ocenjevalec
_________________________
(ime in priimek, podpis)
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Priloga B: Ocenjevalni list za eksperte na panelni obravnavi

OCENA REZULTATOV PROGRAMSKE SKUPINE
V OBDOBJU 2004 – 2008
in
OCENA PREDLOGA
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

VEDA:

OCENJEVALNA SKUPINA:

Šifra programa:
Vodja programa:
Naslov programa:
Sedanje/zaprošene letne raziskovalne ure:

/

Ocenjevalec oceni (označi) s točkami od 1 (najmanj) do 5 (največ).
Ocene temeljijo na ocenah B1, B3, B2Z, B2R (I,II,III,IV) in predstavitvi programa.

ZNANSTVENI DOSEŽKI IN POTENCIALI
v svetovnem vrhu/vitalnega pomena
za Slovenijo
v stiku s svetovnim
vrhom/nacionalno visoko pomembni
mednarodno in nacionalno
pomembni
povprečni
podpovprečni

5
4
3
2
1
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APLIKATIVNI/RELEVANTNI DOSEŽKI IN POTENCIALI
glej F APLIKATIVNI REZULTATI
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp

izjemni
visoko kvalitetni
kvalitetni
povprečni
podpovprečni

5
4
3
2
1

RAZISKOVALNI PROGRAM
vrhunski program
zelo kvaliteten program
kvaliteten program
manj kvaliteten program
nekvaliteten program

Datum:

5
4
3
2
1

Ocenjevalec
_________________________
(ime in priimek, podpis)
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Priloga C: Ocene raziskovalnih programov na panelni obravnavi

Raziskovalni programi 2008 / Research Programmes 2008
D1

T1

V4

V3

V5
Povpreč./
Average

Oc.
pan./
Pan.
Grade

Obstoječi
FTE
Predlog
FTE

Vodja/
Programme
leader
V1
V2
V3
V4
V5

V2

Program/
Programme
proposal
number
P.-….
P.-….
P.-….
P.-….
P.-….

V1

RO
izvajalke

VPP

Ocenjevalna skupina / Evaluation group:

