
W: feri.um.si | E: feri@um.si | T: 02 220 7000 | F: 02 220 7272 | TRR: 01100 6090106039 | ID: SI71674705 

 

 
 

 

Maribor, 23. 11. 2017 
 
 
Sporočilo za medije: ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 

Prof. Dr. Marjan Mernik iz FERI imenovan »visoko citiran raziskovalec za leto 
2017« 
 
Njegove raziskave se uvrščajo v zgornji 1% v svetu po indeksu citiranosti na področju 
računalništva in tako velja za raziskovalca z izjemnimi dosežki na znanstveno-raziskovalnem 
področju.  
 
Redni profesor dr. Marjan Mernik že več kot 20 let poučuje na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, na kateri je tudi sam študiral. Je prodekan 
za znanstveno-raziskovalne zadeve na omenjeni fakulteti in predstojnik Inštituta za 
računalništvo. Med leti 2004 in 2007 je izkušnje pridobival in delil na University of Alabama v 
Birminghamu v Združenih državah Amerike, kjer občasno še vedno predava kot gostujoči 
profesor. Več informacij o profesorju in njegovih raziskavah lahko najdete tudi na povezavi: 
https://lpm.feri.um.si/en/members/mernik/ 
 
»Ponosni in veseli smo, da imamo med nami profesorja, ki je poleg kvalitetnega prenašanja 
znanja na mlade tudi izjemno mednarodno uspešen, nagrajen in prepoznan,« je ob uspehu 
kolega povedal dekan fakultete prof. dr. Borut Žalik. 
 
Seznam visoko citiranih raziskovalcev (Highly Cited Researchers), ki ga letno pripravlja 
družba  Clarivate Analytics, vključuje vodilne raziskovalce iz vsega sveta, ki delujejo na 
področju naravoslovnih in družboslovnih ved. Seznam tako vključuje zgolj visoko citirane 
znanstvene publikacije na področju naravoslovnih in družboslovnih ved, ki so nastale v 11-
letnem obdobju med leti 2005 in 2015, in ki so indeksirane v bibliografski bazi podatkov »Web 
of Science Core Collection«. Letošnji seznam obsega približno 3.400 visoko citiranih 
raziskovalcev na 21 znanstvenoraziskovalnih področjih s poudarkom na sodobnih 
raziskovalnih dosežkih.  
Več o omenjenem seznamu najdete na https://clarivate.com/hcr/ ali pa si ogledate video, kjer 
boste spoznali metodologijo, ki je bila pri tem uporabljena ter kaj to imenovanje pomeni za 
posamezne raziskovalce in njihove institucije. 
 
Na seznam visoko citiranih raziskovalcev za leto 2017 so se letos sicer uvrstili trije raziskovalci 
iz Slovenije, vsi iz Univerze v Mariboru. 

Prosimo, da novico o izjemnem uspehu našega profesorja razširite po svojih medijskih 
kanalih. V primeru interesa za pogovor s prof. dr. Marjanom Mernikom prosimo, da nas 
kontaktirate na pr.feri@um.si oz. na telefonsko številko 02 220 7110 (Pia). Prav tako se na 
zapisana kontakta lahko obrnete za dodatne informacije. 

Lep pozdrav! 
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