Merila,
ki se nanašajo na 7. člen Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL,
sprejetih 22. jan. 2009, in jih je kot dopolnitev sprejel senat TEOF na 32. seji dne 16. feb.
2009:
-

-

1 ura predavanj, seminarjev ali seminarskih vaj (1. točka) = 1 ura n.p.o., razen pri
predmetu Retorika, kjer znaša 1,3 ure n.p.o.;
1 ura konsultacij, če se predavanja ne izvedejo ( za manj kot 5 študentov) – priznata
se 2 uri/študenta/predmet (5. točka) = 1 ura n.p.o.;
obseg ostalih oblik n.p.o. (druga alineja) = skupaj največ 20% n.p.o., in sicer
tutorstvo: predsednik tutorjev - 1 ura/teden/letnik,
ostali tutorji – 0,5 ure/ teden/letnik;
mentorstvo (bolonjsko): dodiplomski študij – 0,5 ure/teden/študenta (VSP),
magistrski študij – 0,8 ure/teden/študenta (ENO, DVO);
pogoji in obračun obsega n.p.o. za izvedbo predavanj predmeta za manj kot 10
študentov (tretja alineja): 1 ura predavanj = 0,7 ure n.p.o.;
število študentov v skupini pri vajah: do 120 študentov = 1 skupina, razen pri ZDT
izpopolnjevanje, kjer pri dveh predmetih skupina za vaje šteje 15 študentov.
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Oblike dela se vrednotijo še po naslednjih kriterijih (delno povzeto iz dosedanjih meril):
1. N. p. o.
- DO, IP in RP se 1 ura vaj vrednoti: 0,6 x osebni faktor,
- VP se 1 ura vaj vrednoti: 0,9 x osebni faktor;
2. P. p.
Preizkus znanja: 0,33 ure (20 min)/študenta;
Priprava na pedagoški proces: za 1 uro p. s. v. - 2 uri priprav, v primeru, da predavatelj
izvaja ista p. s. v. v LJ in MB pa za drugi kraj 1 ura;
Govorilne ure: najmanj 1 ura tedensko oziroma 30 ur letno; (30 dop. + 9x pop.)
3. R. u. s.

Pedagoški delavec je dolžan na leto zbrati 1/5 potrebnih točk za napredovanje v višji naziv v
okviru programske skupine, projektnega raziskovanja ali druge oblike ZRD; to se preverja na
podlagi letnih poročil pedagoškega delavca, ki vključuje tudi izpis iz COBISS-a, ovrednoten po
habilitacijskem točkovalniku.
Urednik BV 150 ur, urednik AES 80 ur letno, Mision. obzor. 80 ur letno;
Član uredniškega odbora teh dveh revij 5 ur letno;
4. S. u.
Član senata: 30 ur letno;
Član UO, KŠZ, KZRD: 20 ur letno;
Predsednik UO: 30 ur letno;
Druge komisije: 1. kat.: habilitacije, kakovost in založništvo - predsednik 30 ur, član 10 ur
letno;
2. kat.: nagrade in priznanja, urejanje statusa teologov - predsednik 10 ur, član 5 ur;
Ad hoc komisije: sorazmerno z obsegom dela;
Knjižnični svet: predsednik 10 ur, član 5 ur letno;
Koordinator: 1. kat.: podiplomski ZDT, internet in komunikacije - 30 ur, mednarodno
sodelovanje in LLL-Erasmus - 150 ur letno;
2. kat.: spec. past. teol., VSP teol., teološki simpoziji, evropsko združenje kat. teologov -10 ur
letno, laiški teologi – 30 ur letno;
Pooblaščena oseba: priznavanje izobraževanja, študenti s posebnimi potrebami – 10 ur letno;
Član senata UL: 50 ur letno; član komisije UL: 30 ur letno.

