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Rektor Univeze v Ljubljani na podlagi 8. odstavka 63. clena Zakona o visokem šolstvu (Ur. 1.
RS št 134/03) po uskladitvi z rektorji univerz in dekani samostojnih visokošolskih zavodov, ter
na podlagi mnenja reprezentativnih sindikatov in soglasja ministra za šolstvo, znanost in šport
z dne... doloca

Merila Univerze v Ljubljani za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti

1. clen
Tedenska delovna obveznost pedagoških delavcev in sodelavcev univerze, ki znaša 40 ur, je
sestavljena iz:
neposredne pedagoške obveznosti,
govorilnih ur, priprav na pedagoški proces in s pedagoškim delom povezanih
administrativnih opravil,
razvoja predmetov s spremljanjem razvoja strok in s pripravo ucbenikov ter študijskih
gradiv,
ustvarjalnega in poustvarjalnega umetniškega dela in usposabljanja, ki se potrdi s
habilitacijo,
raziskovalnega dela, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni
razvoj pedagoškega delavca in sodelavca, ki se potrdi s habilitacijo,
drugega strokovnega dela, s katerim se uresnicuje poslanstvo univerze in dviguje ugled
univerze, njene clanice, stroke ter pedagoškega delavca.
sodelovanja v delu komisij in organov upravljanja clanice in univerze,
2. clen
Oblike neposredne pedagoške obveznosti na univerzi so:
(a) izvajanje javno veljavnega študijskega programa po seznamu predavanj (v nadaljevanju
pouk): predavanja, seminarji, vaje, terensko delo, hospitacije in nastopi;
(b) sodobne oblike poucevanja: problemsko ucenje, e-delo s študenti (usmerjanje,
klepetalnice);
(c) mentorstvo: diplomska dela in naloge, strokovna in raziskovalna dela študentov, strokovna
praksa;
(d) preverjanje znanja: izpiti, kolokviji in preizkušnje, domace naloge, seminarske naloge,
zagovori;
(e) individualno delo s študenti: konzultacije, tutorstvo, študijski obiski;
(f) umetniško delo s študenti.

3. clen
Neposredna pedagoška obveznost v casu organiziranega študijskega procesa znaša
za docenta, izrednega in rednega profesorja 6 ur tedensko, od tega najmanj 3 ure pouka
tedensko,
za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja 9 ur tedensko, od tega najmanj 6 ur pouka
tedensko,
za asistenta 10 ur tedensko, od tega najmanj 6 ur pouka tedensko,
za ucitelja vešcin - športne vzgoje 20 ur pouka tedensko;
za ucitelja vešcin 16 ur, od tega najmanj 12 ur pouka tedensko;
za strokovnega sodelavca 16 ur pouka tedensko;
za laboranta (tehnicnega sodelavca) 21 ur od tega najmanj 16 ur pouka tedensko.
4. clen
Neposredna pedagoška obveznost se lahko zmanjša docentu, izrednemu in rednemu
profesorju, višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju. Razbremenitev se nadomesti z
raziskovalnim in razvojnim delom, ki ga opravi za Univerzo v Ljubljani. V raziskovalno delo
šteje delo na programih in projektih, mednarodnih projektih ter svetovalno delo, v razvojno delo
pa tudi delo na razvoju univerze in umetniških projektih.
Razbremenitev odobri rektor na predlog dekana, ki mora predlog utemeljiti. Utemeljitev mora
vsebovati zagotovilo o nemotenem in kvalitetnem izvajanju študijskega programa dolocenega
po Seznamu predavanj ter o financnih virih in ucinkih razbremenitve.
Neposredna pedagoška obveznost se pri tem zmanjša sorazmerno glede na obseg
raziskovalnega ali razvojnega dela in zagotovljena financna sredstva.
5. clen
Docentu, izrednemu in rednemu profesorju, ki opravlja funkcijo rektorja, prorektorja,
predsednika Upravnega odbora univerze, dekana oz. prodekana clanice, se delovna
obveznost iz 1. clena zmanjša v razponu od ene do treh tretjin.
6. clen
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti zacno veljati s 1. oktobrom 2004.

Ljubljana, 30. september 2004
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