Na podlagi 63. Ālena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/2006 – ZViS UPB3, spr. in
dopol. 64/2008) in skladno z Aktom o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Univerze v Mariboru ter Merili za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti
Univerze v Mariboru sta Senat Univerze v Mariboru na 24. seji dne 22.09.2009 ter Upravni
odbor Univerze v Mariboru na 3. seji 21.09.2009 dne sprejela naslednje

Spremembe in dopolnitve
Meril za vrednotenje dela visokošolskih uĀiteljev in sodelavcev
Univerze v Mariboru
A 5/2005 – 2 BB
1. Ālen
Doda se 3. a Ālen, tako da glasi:
»Neposredna pedagoška obveznost se preraĀuna glede na zasedeno delovno mesto
delavca in obremenitev, ki je doloĀena z letnim delovnim naĀrtom na naslednji naĀin
po formuli:
1. za delovno mesto asistenta, ki opravlja predavanja:
NPO DM asistenta
NPO VU (DO, IP, RP)

x

osnovni plaĀni razred docenta = ekvivalent
dejanski plaĀni razred delavca

V kolikor je sodelavec, ki je habilitiran v naziv visokošolskega uĀitelja, zaposlen na
delovnem mestu asistenta (asistenta z magisterijem, asistenta z doktoratom), se mu
izvedene ure predavanj obraĀunajo, kot bi jih izvajal docent v osnovnem plaĀnem
razredu.

2. za delovno mesto visokošolskega uĀitelja predavatelja in višjega predavatelja, ki
opravlja vaje:

NPO DM pred.
NPO asistenta

x

osnovni plaĀni razred asistenta
dejanski plaĀni razred delavca

= ekvivalent

V kolikor je delavec, ki je habilitiran v naziv predavatelja ali višjega predavatelja in je
zaposlen na delovnem mestu (asistenta z magisterijem, asistenta z doktoratom), se mu
izvedene ure predavanj na visoko strokovnem programu vrednotijo z ekvivalentom 1.
3. za delovno mesto visokošolskega uĀitelja, ki opravlja vaje:
NPO VU (DO, IP, RP)
NPO DM asistent

x

osnovni plaĀni razred AD
= ekvivalent
dejanski plaĀni razred delavca
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V kolikor visokošolski uĀitelj, izvaja vaje, se mu te obraĀunajo, kot bi jih izvajal asistent z
doktoratom v osnovnem plaĀnem razred.
2. Ālen
Te spremembe in dopolnitve zaĀnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih
Univerze v Mariboru, zaĀnejo pa se uporabljati za študijsko leto 2009/2010.

Rektor
Univerze v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, l. r.

Legenda:
- neposredna pedagoška obveznost – NPO,
- delovno mesto – DM,
- VU – visokošolski uĀitelj,
- DO – docent,
- IP – izredni profesor,
- RP – redni profesor,
- AD – asistent z doktoratom.
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