
 
 

 
Maribor, 12. 7. 2019 

 
 
Podrobno točkovno vrednotenje dejavnosti kandidatov za izvolitve v nazive UM 
visokošolskih učiteljev za pedagoško dejavnost - udeležba na izobraževanjih/usposabljanjih 
za izboljšanje pedagoškega dela, točka 7.1 
 
Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-UPB7, Uradni list RS, št. 
32/2012, s sprem. in dopol. do 75/2016) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru 
(Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017), je Senat Univerze v Mariboru na svoji 25. seji 
z dne 26.9.2017 sprejel Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev (UPB 2). 
 
Skladno s sprejetimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev (UPB 2) in točkovnim vrednotenjem dejavnosti kandidatov za izvolitve v nazive 
UM, je v nadaljevanju podrobno točkovno vrednotenje za pedagoško dejavnost, - udeležba na 
izobraževanjih/usposabljanjih za izboljšanje pedagoškega dela, točka 7.1: 
 
Udeležba na izobraževanjih/usposabljanjih za izboljšanje pedagoškega dela: 
 

0,2 točke za 1 dan 

0,4 točke za 2 dneva   na celostno zaokroženem izobraževanju/usposabljanju 

0,6 točke za 3 dneve  na celostno zaokroženem izobraževanju/usposabljanju 

0,8 točke za 4 dneve   na celostno zaokroženem izobraževanju/usposabljanju 

1 točka za 5 dni ali več kot 5 dni   na celostno zaokroženem izobraževanju/usposabljanju 

 
 
Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM «, ki jih organizira 
Oddelek za razvoj in študentske zadeve, in za katera velja: 
 

 S točkami se ovrednoti udeležba na izobraževanjih/usposabljanjih za izboljšanje 
pedagoškega dela. 

 Vsak udeleženec izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje pedagoškega dela prejme 
potrdilo o udeležbi, na katerem se navede število točk, ki jih je prejel.  

 V primeru, da udeleženec ni prisoten ves čas na izobraževanju/usposabljanju, se mu 
potrdilo o udeležbi ne izda.  

 Izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje pedagoškega dela, se posebej označi, 
izvajajo pa jih visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in tuji 
visokošolski učitelji oz. strokovnjaki iz drugih univerz/ustanov. 

 

 

 Oddelek za razvoj in študentske zadeve 


