
Se.nat Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete je na svoji 1 I .se i v Študijskem letu 2013/2014. dne 
25.09.2014, na podlagi 77.č1ena Statuta Univerze v LjubUani (Ur 1. k št_ 8/2005 z nadaljnjimi 
spremembami) in 36.člena Pravil o organizaciji in delovanju UL PEF z dne 28.112013, sprejel naslednji 
pravni akt 

MERILA IN POGOJI 
ZA 1MENOVANJE DEMONSTRATORJEV 

člen 
S Ieini merili sc urcja potopek izbire m imenovanja demonstratorjev 

člen 
Demonstrator je lahke študent četnega lemilca • ali Študent magistrskih Študijskih programov 11. stopnje 
(enoletnih/dveletnih al LidiJskib prOgramov) ali Študent dodatnega leta z veljavnim statusom, ki parnega 
učitelju pri iziajanju enega ali več  predmetov. 

Naloge. ki jih lahko opravlja demonstrator so predvsem: 

sodelovanje pri pripravi in izvedbi eksperimentov; 
' neposredna pomoč  pri izvedbi predauniii (snemanje z video kamero, 'Mravljami° video in druge 
projekcijske opreme -D 
priprava predavalnice za predavanja oziroma seminarsko dela (namestitev zemljevidov. "posteljeva, 
razporeditev miz in stolov ...) in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku predavanj ozirorim 
seminarskega dela; 

l.  tehnična pomoč  študentom pri seminarskem deu 
pornoč. pri pripravi potrebnega Juan-riala in opreme za izvajanje predniel 
druga tehnična in administrativna ter manj obsežna analitična in računalniška dela, potrebna-za 
normalno izvajanje predmeta; 

lt druga podobna dela. 

Cen 
Za demonstratorja lahko zaprosijo učitelji ki menijo, da jim je njegova pomot potrebna za izvajanje 
predavanj oziroma seminarskega dela. Pri določanju upravičenosti do demonstratorja se upošteva 
naslednje: 

5  da učitelj, ki prosi 7.2 demonsnatoda nima asistenta na predmetu, za katerega prosi. 
da na oddelku. kjer se izvaja program ni laboranta oziroma strokovnega sodelavca, ki bi lahko 
opravil potrebna dela, 
demonstratona ima lahko le učitelj, ki ima 4/3 delovno obveznost, 

" obremenjenost učitelja 7. nepedagoškim delom na UL PEF (dekanati/o, prodekanstvo. članstvo v senatu, 
upravnem odboru, organih Univerze v Ljubljani, predstojnikvo oddelkov in kateder). 
obremenjenost učitelja z nepedagoškim delom zunaj Ut. PED ki je v interesu fakultete (Članstvo v svetu 
za visoko šolstvo, svetu za splošno Šolstvo, kurikultimili Icomisijah ipd.), 
število študentov (velikost seminarskih 

' posebnosti predmeta, ki zahtevajo več  tehničnihdel pri pripravi in izvedbi 

Učitelj ima 'etiko le po enega demonstratorja. 

člen 
Demonstralmje imenuje na predlog komisije za kadrovske zadove senat UL PEF na oktobrski oziroma 
novembrski seji An tekoče študijsko leto_ 

Učitelji (nosilci predmetov), ki menijo, da so upravičeni do dentionstratodev, morajo svoje utemeljene 
predloge oddati najkasneje dn 15.10. za tekoče študijska leto. Predlog mora vnebovati: 

5  iMe in naziv predlagatelja (učitelja); 



predmete, pri katerih bo demonstrator sodeloval; 
" nalom, kijih ho demonstrator opravljal; 
' kratko utemeljitev potrebe po demonstratorju, 
' ime in priimek, letnik ter študijski prilagam predlaganega kandidata ca demonstratorja; 
' potrdilo o opravljenih izpitih z označenimi ocenami pri predmetih, kjer bo kandidat amidoma) kol 

dianonstrator; 
" potrdilo o povprečni (meni najmanj prav dobro (8)s tem da se pri izračunu povprečja upoštevajo 

ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti; 
" pozitivno poročilo o delu demonstratorja, če je v preteklem študijskem letu opravljal tlelo 

demonstratorja. 

Za ponovno imenovanje demonstratorja je eden od pogojev tudi pozitivno poročilo o njegov 

minulem študijskem letu. 

S. člen 
Učitelj, ki mu je bil v skladu z določbami teh meril s sldepom Senata UL PEF odobren demonstrator. je 

dolžan najkasneje v tridesetih dneh po iztek-u Studijskega leta. za  katerega mu je bil odobr n demonstrator 

(najkasneje do 31.olgobra tekočega leta). pripraviti in Senatu UL PI3E predložiti piano poročilo o delu 

demonstratorja v preteklem Studijskem letu. ki  vsebuje naslednje obvezne sestavine: trne in priimek 
demonstratorja, letnik, Studijski prejem. Davilo opravljenih demonstratorslch ur, kratek povectek vaelsine 
opravljenem dela ter ocena demonstratorja. 

člen 

Predlujand kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje dela demonstratorja dela če: 

je povprečna ocena najmanj prav dobro (8) s tem, da se pri imačunu povprečja upoštevajo 

ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih Študijskih obveznosti. 
" je ocena pri predmetu. kjer bo sodeloval kot demonstrator 9 ali II). Če sodeluje demonstrator pri več  
Prechnetih, ima lahko pri enem od teh predmetov oceno S. pri drugih pa obvezno 9 ali Ig 

Povprečna vrednost ocen se ugotavlja z ittediano. 

člen 
Demonstrator lahko opravi mesečno do 20 ur oziroma do 200 ur dela v tekočem študijskem letu. 

člen 
Prt odločitvi o imenovanju demonstratorjev se senat odlOča na podlagi določil teh meril in pogojev ob 

upoštevanju načrta dela oddelkov za tekoče študijsko leto, študijskih programov. Id jih oddelki izvajajo in 
kadrovske strukture oddelkov. 

člen 
Ta merila in pogoji veljajo od dne 25.09.2014, ko jih je sprejel senat Univerze v Ljubljani Pedagoške 
Fakultete. Z dnem njihove uveljavitve preneha veljavnost pravilnika Merila in pogoji za imenovanje 
demonstratorjev. sprejetih na 2. seji v studijskem letu 2002(2003, dne 14.11.2002. 

     

    

Ljubljana, dne 25.09201.4 

   

    

 

um. prof. dr. iancz Krek 
dekan fakultete 
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