Univerza v Ljubljani, Center za obštudijske dejavnosti, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
Javni razpis za nosilce predmetov obštudijske športne dejavnosti
1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira kandidatov za nosilce kreditno ovrednotenih predmetov
obštudijske športne dejavnosti za obdobje od 2016 - 2022.
2. Predmet obštudijske športne dejavnosti Centra za obštudijske dejavnosti Univerze
v Ljubljani
Kandidati se lahko prijavijo za nosilca v naslednjih predmetih obštudijske športne dejavnosti
Centra za obštudijske dejavnosti Univerze v Ljubljani:
1.
AEROBIKA
2.
ALPSKO SMUČANJE
3.
BORILNE VEŠČINE – Ju jitsu
4.
BORILNE VEŠČINE – Judo
5.
BORILNE VEŠČINE – Karate
6.
BORILNE VEŠČINE – Sabljanje
7.
DESKANJE NA SNEGU
8.
FITNES
9.
GIMNASTIKA (akrobatika, mala prožna ponjava)
10. IGRE Z LOPARJI - Badminton
11. IGRE Z LOPARJI - Namizni tenis
12. IGRE Z LOPARJI – Squash
13. IGRE Z LOPARJI – Tenis
14. JADRANJE NA DESKI
15. JOGA
16. KOŠARKA
17. NOGOMET
18. NORDIJSKA HOJA IN TEK
19. NORDIJSKO SMUČANJE – Tek na smučeh
20. ODBOJKA
21. ODBOJKA NA MIVKI
22. PILATES
23. PLAVANJE
24. PLES – Družabni ples
25. PLES – Jazz ples
26. PLES - Moderni tekmovalni plesi
27. PLES – Popularne plesne zvrsti
28. PLES – Sodobni ples
29. PLES – Športni ples
30. POTAPLJANJE - Potapljač odprtih voda (OWD)
31. ROKOMET
32. ROLANJE
33. ŠPORT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI
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34.
35.

ŠPORTNO PLEZANJE
TURNO SMUČANJE

Za posamezni predmet obštudijske športne dejavnosti je lahko izbran samo en kandidat. Če
je kandidatov za nosilstvo posameznega predmeta več, se razvrstijo glede na kriterije izbire.
Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da sta dva ali več kandidatov ocenjena z
enakim številom točk, bo odločitev o izbiri kandidata sprejel naročnik. V primeru, da izbrani
kandidat zavrne mesto nosilca ali prekine sodelovanje, bo Komisija za izbor imenovala
novega nosilca. Izbira je zaključena po obvestilu Univerze v Ljubljani o rezultatih javnega
razpisa. Posamezni kandidat se lahko prijavi za nosilca več predmetov obštudijske športne
dejavnosti Centra za obštudijske dejavnosti. Naročnik si pridržuje pravico do neizbire
prijavljenega kandidata.
Pogodba z nosilcem se sklene v primeru, če bo kreditno ovrednoten predmet razpisan v
tekočem študijskem letu.
3. Opis dela nosilca predmeta obštudijske športne dejavnosti Centra za obštudijske
dejavnosti Univerze v Ljubljani
Delo nosilca bo zajemalo:
1. Uvodni sestanek, koordinacija, nadzor, kontrola poročil (1 ped. ura).
2. Predstavitev predmeta študentom na uvodni uri predmeta (2 ped. uri).
3. Izvedba izpitov (2 ped. uri).
4. Priprava poročil o izvedbi predmeta (1 ped. ura).
Delo nosilca bo ustrezno ovrednoteno in plačano glede na izobrazbo nosilca.
Bruto vrednost pedagoške ure glede na naziv
Docent, izredni profesor, redni profesor 40,00 €
Predavatelj, višji predavatelj
30,00 €
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Kandidat za nosilca predmeta obštudijske športne dejavnosti mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. Ustrezna izobrazba športne smeri (diploma).
2. Visokošolski učitelj za področje znanost v športu – kineziologija (redni profesor,
izredni profesor, docent, višji predavatelj, predavatelj).
3. Najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izbrane športne panoge.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. Naziv predmeta obštudijske športne dejvnosti, na katerega se prijavljate (ali
več predmetov).
2. Življenjepis.
3. Dokazilo o izobrazbi:

fotokopijo diplomske listine,

dokazilo o opravljenem magisteriju, doktoratu.
4. Dokazilo o ustreznem nazivu (habilitacija).
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5. Dokazilo o aktivnem strokovno-pedagoškem delu v izbrani športni panogi.
6. Dokazilo o izkušnjah s področja vodstveno-organizacijskega dela v izbrani
športni panogi.
7. Dokazilo o prejetih priznanjih na področju športa.
8. Soglasje dekana za delo na Centru za obštudijske dejavnosti UL (v primeru, da
je kandidat zaposlen na kateri izmed članic Univerze v Ljubljani).
Kandidati morajo predložiti fotokopije vse navedene dokumentacije, ne glede na to, če so
jo pošiljali že v preteklih letih. Dokumentacije ne vračamo.
6. Kriteriji izbire

1. NAZIV

2. AKTIVNO STROKOVNOPEDAGOŠKO DELO V IZBRANI
ŠPORTI PANOGI
3. IZKUŠNJE IZ PODROČJA
VODSTVENO-ORGANIZACIJSKEGA
DELA V IZBRANI ŠPORTNI PANOGI

4. PRIZNANJA NA PODROČJU
ŠPORTA

KRITERIJI

ŠTEVILO
TOČK

Redni profesor

5

Izredni profesor

4

Docent

3

Višji predavatelj

2

Predavatelj

1

10 let in več

3

od 6 do 9 let

2

od 3 do 5 let

1

10 let in več

3

od 6 do 9 let

2

od 3 do 5 let

1

Priznanje na državnem nivoju

4

Priznanje na lokalnem nivoju

3

Priznanje na nivoju NPŠZ

2

Priznanje na nivoju društva ali kluba

1

Za vsak kriterij izbire je lahko kandidat točkovan samo enkrat.
7. Način izbire kandidatov
Postopek izbora nosilcev bo vodila tričlanska komisija v sestavi: dr. Matej Majerič, Ivanka
Stritar, Mojca Rupert.
8. Obdobje imenovanja
Nosilci bodo imenovani za obdobje 6 let. Nosilec opravlja delo, v kolikor se predmet v
določenem študijskem letu izvaja.
9. Rok in način oddaje prijav
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Prijavo s prilogami pošljite (ali prinesite osebno v vložišče) na naslov: Univerza v Ljubljani,
Center za obštudijske dejavnosti, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s
pripisom »Javni razpis za nosilce predmetov obštudijske športne dejavnosti« ter z imenom,
priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Rok za prejem ponudb je 24. 6. 2016. Upoštevane
bodo samo tiste vloge, ki bodo prispele na naslov Univerze v Ljubljani do tega datuma.
Kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o
izbiri.
Obravnavane bodo samo prijave, ki bodo imele vse z razpisom zahtevane elemente, vso
zahtevano dokumentacijo in bodo prispele pravočasno. Nepravočasne prijave bodo s
sklepom zavržene.
10. Rok, v katerem bo kandidat obveščen o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.
11. Pritožbeni rok
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, pa v postopku izbire ni bil izbran,
ima pravico do vložitve pritožbe v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri na naslov: Univerza v
Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba - Javni razpis za nosilce
predmetov obštudijske športne dejavnosti«. Nepravočasnih in nepravilno označenih pritožb
ne bomo upoštevali. Pritožba zoper ustreznost postavljenih pogojev in kriterijev izbire ni
dopustna.
Kontaktna oseba: Center za obštudijske dejavnosti, Ivanka Stritar: ivanka.stritar@uni-lj.si.
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