
Merila za vrednotenje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Akademije 

za glasbo 

 

 

 

1. člen 

 

Štiri skupine oblik dela na Akademiji za glasbo so: 

1.Neposredna pedagoška obveznost  (NPO), ki obsega : 

- predavanja, seminarje, vaje 

- strokovno prakso 

- individualno delo s študenti pri skupinskih predmetih ( nad 15 študentov )  s pretežno 

znanstvenimi vsebinami, pri katerih je mogoče diplomirati 

- izpiti in nastopi pri učiteljih veščin in strokovnih sodelavcih 

2.Posredno pedagoško delo ( PPD ) 

3.Osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo ( RUS) 

4.Sodelovanje pri upravljanju ( SU ) 

  

2. člen 

 

Da bi visokošolski učitelj in sodelavec Univerze v Ljubljani ( v nadaljevanju delavec ),  

dosegel svojo osnovno plačo, mora v skladu z delovno zakonodajo opraviti 2088 letnih ur, 

v kar je vključeno efektivno delo, prazniki ter redni in izredni dopusti. 

 

3. člen 

 

Delavec mora glede na svoje delovno mesto na letni ravni opraviti naslednje NPO.  

- Docent, izredni, redni profesor 180 ur  

- Višji predavatelj, predavatelj, asistent in lektor 270  ur 

- Strokovni sodelavec in učitelj veščin  432  

 

Pri predmetih z umetniško vsebino je neposredna pedagoška obveznost enaka, kot pri 

ostalih predmetih. 

 

4. člen 

 

Če z neposredno pedagoško obveznostjo iz prejšnjega člena ni mogoče izvesti študijskih 

programov, lahko dekan članice določi delavcu dodatno redno tedensko pedagoško 

obveznost, vendar pa ta skupaj z NPO iz prejšnjega člena v odvisnosti od delovnega mesta 

na letni ravni ne sme presegati: 

- za docenta, izrednega in rednega profesorja 264 ur 

- za višjega predavatelja, predavatelja, asistenta in lektorja 360 ur 

- za strokovnega sodelavca in učitelja veščin i 576 ur 

  

 

5. člen 

 

Za individualno delo s študenti  pri skupinskih predmetih ( nad 15 študentov ) s pretežno 

znanstvenimi vsebinami, pri katerih je mogoče diplomirati,  se prizna: 

- 1 ura za 2 študenta  



- 5 ur za mentorstvo pri diplomski nalogi 

 

Za izpite in nastope se učiteljem veščin in strokovnim sodelavcem prizna 25 ur letno. 

 

6.  člen 

 

Docente, izredne in redne profesorje ter asistente, ki imajo  sorazmerno manjšo NPO v 

okvirih, ki jih določajo  ta merila, dekan razporedi k  sorazmerno večjemu sodelovanju pri 

upravljanju (predvsem k članstvu v komisijah  AG). 

 

7. člen  

 

NPO se izraža v delovnih, 60 minutnih urah. Pedagoška ura  traja 45 minut,  razen pri 

učiteljih veščin in strokovnih sodelavcih, ki imajo sorazmerno večjo obveznost od ostalih 

učiteljev in sodelavcev. Njihova pedagoška ura traja 50 minut (zaradi večinoma vezanega 

pouka so všteti nujni odmori med poukom) . 

 

 

Tabela  

 

 RP, IP, DOC VP, PR, LE, ASIS UV, Str. sod. 

NPO Del. ure Ped. ure Ted. ped. 

ure 

Del. ur Ped. ure Ted. ped. 

ure 

Del. ure Ped. ure Ted. ped.ure 

najmanj 180 240 8 270 360 12 432 518,4 16,3  

največ 264 352 11,73 360 480 16 576 691 22  

PPD Del. ure Del. ure Del. ure 

najmanj 500 400 600 

največ 900 800 900 

RUS    

najmanj 500 400 200 

največ 900 800 400 

SU    

največ 200 200 200 

 

 

   Merila je sprejel Senat AG 25. 10. 2004 


