
Uvodnik 
 
Pred nami je tretja številka Revije za univerzalno odličnost (RUO). Ta številka je pomembna, 
saj s tem uspešno zaključujemo prvo leto izdajanja. Izdali smo tri številke s trinajstimi članki. 
 
Ta številka se tudi nekoliko razlikuje od predhodnih dveh: 

• En članek je napisan v angleškem jeziku. Objavljanje na tak način je pomembno zato, 
da izpopolnjujemo znanje angleščine, pa tudi zato, da na ta način revija postane 
dostopna širšemu krogu bralcev, ki sicer slovenskega jezika ne razumejo. 

• En članek sta napisala dva avtorja. Pomembno je, da imamo članke, katere napiše en 
avtor, pa tudi članke, ki so rezultat dela več avtorjev. Med soavtorji nastane oblika 
dela, ki krepi medsebojno sodelovanje in katerega rezultat je lahko še boljši rezultat. 

• Avtor enega članka je predavatelj FOŠ. En od ciljev revije je tudi, da bi v njej 
objavljali študentje, predavatelji in širša strokovna javnost. Do polne uresničitve tega 
cilja je še dolga pot. 

• En članek je izviren znanstveni članek. Samo z objavljanjem izvirnih znanstvenih 
člankov lahko dosežemo indeksacijo v mednarodnih bazah in prehod iz strokovne 
revije v znanstveno revijo. 

 
Na visokošolskem strokovnem programu imajo študentje v okviru učnega načrta obveznost 
izdelati več seminarjev. Seminar je mogoče nadomestiti s strokovnim člankom (COBISS 
tipologija 1.04). Strokovni članek lahko študent objavi v poljubni strokovni reviji ali ga 
predstavi na strokovni konferenci. Izdelava strokovnega članka in objava v RUO, pa je 
odlična priprava na izdelavo diplomske naloge. 
 
Magistrski študentje imajo v sklopu učnega načrta obveznost narediti strokovni članek. Škoda 
je, da te članke ne bi objavili v naši reviji. Magistrska naloga je tako zahteven izdelek, da je iz 
nje mogoče izdelati »povzetek«, tj. kratek znanstveni prispevek (1.03). Tak članek je mogoče 
objaviti v znanstveni reviji, če pa bodo objavljeni v naši reviji, bo to prispevek k dvigu njene 
kakovosti. 
 
Najpomembnejša sestavina doktorskega študija je znanstveno-raziskovalno delo. Znanstveno-
raziskovalno aktivnost doktorski študenti dokazujemo samo z objavo izvirnih znanstvenih 
člankov (1.01) v znanstvenih revijah. Doktorski študent mora pred zagovorom doktorske 
disertacije objaviti dva izvirna znanstvena članka. To pomeni, da je v praksi priporočljivo 
enega objaviti pred oddajo doktorske dispozicije in enega pred oddajo doktorske disertacije. 
RUO ni znanstvena revija, toda, če želimo, da postane, potrebujemo znanstvene članke. 
Zaključek je zelo enostaven. V reviji potrebujemo prispevke doktorskih študentov. Kljub 
temu, da ti članki ne štejejo v kvoto dveh izvirnih znanstvenih člankov, bodo študentje s tem 
pridobili prepotrebno znanje za objavo drugih člankov in za samo izdelavo doktorske 
disertacije. 
 
Z novim letnikom Revije za univerzalno odličnost napovedujemo dodaten dvig kakovosti 
člankov in začetek izvajanja aktivnosti, katerih cilj je indeksacija revije v mednarodnih bazah 
in približevanje statusu znanstvene revije, tj. revije, ki bo objavljala tako strokovne kot tudi 
znanstvene članke. 
 
 

Urednik 
 


