Rektor Univerze v Mariboru na podlagi 8. odstavka 63. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
RS št 134/03 – ZVis-UPB1) po uskladitvi z rektorji univerz in dekani samostojnih visokošolskih
zavodov, ter na podlagi nepodanega mnenja reprezentativnih sindikatov in soglasja
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS z dne 30. 9. 2004 določa

Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi v Mariboru

1. člen

Tedenska delovna obveznost visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze, ki
znaša 40 ur, je sestavljena iz:
neposredne pedagoške obveznosti, ki je opredeljena v aktu o oblikah 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 učbenikov 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 uresničuje poslanstvo univerze in dviguje osebni
ugled pedagoškega delavca in sodelavca.

-

sodelovanja v delu komisij in organov upravljanja članice in univerze,

2. člen

Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa znaša:
-

za docenta, izrednega in rednega profesorja 6 ur tedensko,

-

za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja 9 ur tedensko,

-

za asistenta 10 ur tedensko,

-

za učitelja veščin – učitelja športne vzgoje 20 ur tedensko,

-

za učitelja veščin – učitelja tujega jezika in učitelja veščin 16 ur tedensko,

-

za strokovnega sodelavca 16 ur pouka tedensko.

3. člen

Glede na število študentov v skupini pri predmetu se docentu, izrednemu profesorju,
rednemu profesorju, višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju neposredna tedenska
pedagoška obveznost lahko zmanjša za največ dve uri.

4. člen

Neposredna tedenska pedagoška obveznost iz 2. člena teh meril se lahko zmanjša docentu,
izrednemu in rednemu profesorju, višjemu predavatelju, predavatelju in lektorju, ki za
Univerzo opravlja tudi raziskovalno in razvojno delo. 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.

Osnovni pogoj za zmanjševanje obsega neposredne tedenske pedagoške obveznosti z
namenom izvajanja nalog raziskovalnega in razvojnega značaja je nemoteno in kakovostno
izvajanje javno veljavnih študijskih programov članice in za takšno znižanje zagotovljena
sredstva članice.
Razbremenitev odobri rektor na predlog dekana, ki mora predlog utemeljiti. Utemeljitev
mora vsebovati zagotovilo o nemotenem in kvalitetnem izvajanju študijskega programa,
določenega v Seznamu predavanj, ter o zagotovljenih finančnih virih in učinkih
razbremenitve.

Neposredna tedenska pedagoška obveznost se zmanjša sorazmerno obsegu raziskovalnega
ali razvojnega dela in zagotovljenih finančnih sredstev.

5. člen

Visokošolskemu učitelju, ki opravlja funkcijo rektorja, prorektorja, predsednika Upravnega
odbora Univerze, dekana oz. prodekana članice, se neposredna pedagoška obremenitev
opredeljena v teh merilih zmanjša v razponu od ene do dveh tretjin.

Rektor Univerze v Mariboru
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