Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na podlagi Programa Centra za univerzitetni
šport Univerze v Ljubljani za leto 2014, ki sta ga sprejela Senat Univerze v Ljubljani in Upravni
odbor Univerze v Ljubljani objavlja
Javni razpis za nosilce predmetov obštudijske športne dejavnosti
Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani

1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbira kandidatov za nosilce kreditno ovrednotenih
obštudijske športne dejavnosti Centra za univerzitetni šport Univerze v Ljubljani.

2.

Predmet obštudijske

športne dejavnosti Centra za univerzitetni

predmetov

šport Univerze v

Ljubljani
Kandidati se lahko prijavijo za nosilca v naslednjih predmetih obštudijske športne dejavnosti
Centra za univerzitetni

šport Univerze v Ljubljani:

1.

Aerobika

2.

Borilne veščine - Ju jitsu

3.

Borilne veščine - Judo

4.

Borilne veščine - Karate

5.

Borilne veščine - Sabljanje

6.

Fitnes

7.

Gimnastika (akrobati ka, mala prožna ponjava)

8.

Igre z loparji - Badminton

9.

Igre z loparji - Namizni tenis

10.
11.

Igre z loparji - Tenis
Igre z loparji - Squash

12.
13.

Joga
Košarka

14.

Nogomet

15.

Odbojka

16.
17.

Pilates
Plavanje

18.

Ples - Družabni ples

19.
20.

Ples - Jazz ples
Ples - Popularne plesne zvrsti

21.

Potapljanje - Potapljač odprtih voda (OWD)

22.

Rokomet

23.

Rolanje

24.

Športno plezanje
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•
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 odstopi oziroma zavrne mesto nosilca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno
doseženo oceno. Izbira je dokončna po obvestilu Univerze v ljubljani o rezultatih javnega
razpisa. Kandidat se lahko prijavi za nosilca več predmetov
Centra za univerzitetni

obštudijske

športne dejavnosti

šport.

3. Opis dela nosilca predmeta obštudijske

športne dejavnosti Centra za univerzitetni

šport Univerze v ljubljani
Delo nosilca bo zajemalo:
1. Izbor ustreznega izvajalca (ustrezna izobrazba športne smeri (diploma); visokošolski
učitelj za področje znanosti v športu: redni profesor, izredni profesor, docent, višji
predavatelj, predavatelj, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju izbrane
športne panoge).
2. Uvodni sestanek, koordinacija, nadzor, kontrola poročil, evalvacija izbranega
izvajalca.
3. Predstavitev predmeta študentom na uvodni uri predmeta.
4. Nadzor izvedbe predmeta (prisotnost na uri vsaj dvakrat v času trajanja predmeta).
5.
6.

Izvedba izpitov.
Priprava poročil o izvedbi predmeta.

Delo nosilca bo ustrezno ovrednoteno

in plačano glede na izobrazbo nosilca.

Bruto vrednost ure glede na naziv
Docent, izredni profesor, redni profesor
Predavatelj, višji predavatelj

40,00€
30,00 €

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Kandidat za nosilca predmeta obštudijske športne dejavnosti

Centra za univerzitetni

šport

Ul mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Ustrezna izobrazba športne smeri (diploma).
2. Visokošolski učitelj za področje znanosti v športu (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. Življenjepis.
2. Dokazilo o izobrazbi:
• fotokopijo diplome,
• dokazilo o opravljenem magisteriju, doktoratu.
3.
4.
5.

Dokazilo o ustreznem nazivu (habilitacija).
Dokazilo o aktivnem strokovno-pedagoškem delu v izbrani športni panogi.
Dokazilo o izkušnjah iz področja vodstveno-organizacijskega
dela v izbrani

športni panogi.
6. Dokazilo o prejetih priznanjih na področju športa.
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6.

Kriteriji izbire
-,~"

KRITERIJI

r

Redni profesor

5

Izredni profesor

4

Docent

3

Višji predavatelj

2

Predavatelj

1

2. AKTIVNO STROKOVNO-

10 let in več

3

PEDAGOŠKODELO V IZBRANI
ŠPORTI PANOGI

od 6 do 91et

2

od 3 do 5 let

1

3. IZKUŠNJEIZ PODROČJA
VODSTVENO-ORGANIZACIJSKEGA

10 let in več

3

od 6 do 9 let

2

od 3 do 5 let

1

Priznanje na državnem nivoju

5

Priznanje na lokalnem nivoju

3

Priznanje na nivoju NPŠZ

2

Priznanje na nivoju društva ali kluba

1

1. NAZIV

DELA V IZBRANI ŠPORTNI PANOGI

-

ŠTEV~LO
TOCK

4. PRIZNANJA NA PODROČJU
ŠPORTA

I

Za vsak kriterij izbire je lahko kandidat točkovan samo enkrat.

7. Način izbire kandidatov
Postopek izbora nosilcev za posamezne predmete obštudijske športne dejavnosti bo vodila
tričlanska komisija v sestavi: dr. Bojan Jošt, Miroslav Birk, mag. Katja Cerar.

8. Obdobje imenovanja
Nosilec bo imenovan za 2 leti in je lahko ponovno imenovan.

9. Rok in način oddaje prijav
Prijavo s prilogami pošljite v 15 dneh na naslov: Univerza v Ljubljani, Center za univerzitetni
šport, Kongresni trg 12, 1000 UUBUANA, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za nosilce
predmetov obštudijske športne dejavnosti Centra za univerzitetni šport Univerze v LjubIjaniNE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. 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. Prijave z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo
neodprte vrnjene pošiljateljem.
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10. Rok, v katerem bo kandidat obveščen o izidu javnega razpisa
Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri.

11. Pritozbeni 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 Centra za univerzitetni
šport Univerze v
Ljubljani«. Nepravočasnih in nepravilno označenih pritožb ne bomo upoštevali.

Ljubljana, ';l.(), ~.

~
prof. dr. Ivan Svetlik
rektor UL
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