
Na  podlagi 67. €Iena Zakona o visokem Solstvu (Ur.I.  RS, §t. 67/1993 s spremembami in dopolnitvami

do 75/16)  in 215.  €lena Statuta  Univerze v Mariboru  (Ur.I.  RS, St.  UPB1144/2015 s spremembami in
dopolnitvami do 92/2015)  je Senat Fakultete za organizacijske vede univerze v Mariboru po predhodni
obravnavi na Komisij.i za Studijske zadeve na svoji 17. redni seji, dne 23.02.2017, sprejel naslednj.i

pRAVILNli( o DEMONSTRATORsrvu
NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

I.SPLOSNO

1.€len
S  tern   pravilnikom  se   ureja   organizacij.a   in  delovanje  §tudentov  demonstratorj.ev  na   Fakulteti  za
organizacijske vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FOV UM).

2.€len
Studenti demonstratorji FOV UM primarno delujejo z namenom sodelovanja in pomo€i pri znanstveno
raziskovalnem    in    pedagoskem    delu    svojih    mentorjev    (habilitiranih    visokosolskih    u€iteljev    in
sodelavcev), pri €emer se izpostavlja aktivna vloga participacij.e §tudenta demonstratorja (sodelovanje

pri raziskovalnem delu, tehni€na pomo€ Studentom  pri seminarskih in raziskovalnih nalogah, tehni€na
in administrativna pomo€ pri predavanjih in vajah, sodelovanje pri pripravi prispevkov, druga podobna
dela).

Cilj.i  demonstratorstva  so  predvsem   pridobivanje  izkusenj  z  izbranega  strokovnega   in  znanstveno
raziskovalnega    podro€ja   Studijskega    programa   Studenta,    razvoj    kakovosti   Studij.a    (vklju€evanj.e
§tudentov v pedago5ki proces) ter krepitev obojestranskega sodelovanja med §tudenti in profesorji.

3.€len
V sistem demonstratorstva na FOV UM so vklju€eni: prodekan za izobrazevalno dejavnost, predstojniki
kateder, habilitirani visokosolski u€itelji in sodelavci (mentorji), §tudentski svet, Student demonstrator.

4.Glen

Student demonstratorje lahko redni ali izredni Student FOV UM drugega ali visjega letnika prve stopnje
Studija in Student druge ter tretje stopnje Studija.

Student  lahko  kandidira  za  §tudenta  demonstratorja  pri  predmetih,  pri  katerih  ima  opravljene  vse

predpisane obveznosti.

11. RAZPIS, lzBOR IN IMENOVANJE STUDENTOV DEMONSTRATORJEV

5.Glen

Posamezna katedra oblikuje svojo potrebo po najve6 dveh demonstratorjih ob za€etku Studijskega leta
najkasneje  do  20.   10.  teko€ega   leta.  V  vlogi  I.e   potrebno  opredeliti   predmet(e),   pri   katerem   bo
demonstrator  sodeloval,  mentorje  (nosilce/izvaj.alcev  predmetov),  naloge,  ki  I.ih   bo  demonstrator
opravljal ter kratko utemeljitev potrebe po demonstratorju.
Student demonstratorje lahko imenovan za demonstratorj.a pri najve€ dveh predmetih.



Kriterije  za  izbor Studenta demonstratorja v sodelovanju  s  predstoj.niki  kateder oblikuje  prodekan  za
izobrazevalno dejavnost.

6.€len
SS UM  FOV na podlagi prejete vsebine potreb kateder in oblikovanih  kriterijev za  izbor pripravi  razpis
za izbor 5tudentov demonstratorjev in opredeli prosta mesta za demonstratorstvo.

Razpis za izbor Studentov demonstratorjev vsebuje kriterii.e izbora §tudenta demonstratorja ter ostale

pomembne podatke za prevzem te vloge. Razpis se razpi§e najkasneje do konca oktobra teko€ega leta
in  mora  biti I.avno  obj.avljen  na  spletni  strani  €lanice  in  na  oglasni  deski.  Rok  za  prijavo  na  razpis  za

Studenta demonstratorja ne sine biti krajsi od 7 dni.

Student naslovi vlogo za Studenta demonstratorja  na §tudentski svet FOV UM  (v nadaljevanju SS FOV
UM). Vloga za §tudenta demonstratorja vsebuje:

-       kratekzivljenjepis kandidata,
-       potrdilo o opravljenih izpitih in dosezeno povpre€no oceno kandidata,
-       predhodne izkusnje na podro€ju zahtevanega dela,
-       motivacij.sko pismoter
-       podpisano   izjavo  o  tern,  da  je  seznanj.en  s  pravicami   in  obveznostmi,   ki  izhajaj.o   iz  tega

pravilnika in, da bo svoje delo opravljal vestno in profesionalno.

7.€len
lzbor,   imenovanje   in   razre5itev  za   5tudente  demonstratorje  opravi  SS  FOV  UM  v  sodelovanju   s

prodekanom za izobrazevalno dejavnost.
Po izboru in imenovanju SS FOV kandidate za 5tudente demonstratorje obvesti o rezultatih izbora.

Student demonstrator je lahko s strani SS FOV UM razresen pred€asno, €e:
1. ne opravlja svojega dela zadovolj.ivo po oceni mentorja ali
2. izrazi Zeljo in navede utemelj.en razlog za prekinitev dela kor Student demonstrator, ki ga sprejme SS
FOV UM.

Student  demonstrator  opravlja  svojo  funkcijo  najmanj  za  obdobje  enega  semestra  ter  najve€  za
obdobje    dveh,    z    moznostjo    ponovnega    kandidiranja    na    razpisu.    Za    ponovno    imenovanj.e
demonstratorja je eden od pogojev tudi pozitivno poro€ilo o njegovem delu v preteklem obdobju.

Seznam demonstratorjev za teko€e Studijsko leto (semester) je objavljen na spletnih straneh FOV UM.

Ill.VSEBINA DELA

8.Glen

Studenti  demonstratorji   FOV  UM  v  skladu  z  namenom  sistema  demonstratorstva   sodelujejo   pri

pedago§kem  delu,  Iahko  tudi  pri  znanstveno  raziskovalnem  delu  svojih  mentorjev.  Vsebina  dela  je
predhodno dolo€ena v postopku razpisa in izbire demonstratorjev. Delo Studenta je vezano na pomo€
visoko5olskemu u€itelju ali sodelavcu pri predavanjih in vajah, pomo€ pri pripravi gradiv, dej.avnosti, ki

§tudentom omogo€ajo spoznavanje prakti€nih znani. in ves€in v okviru  izbrane stroke ter znanstveno-
raziskovalno delo po presoji mentorja.



Student demonstrator ne more biti vklju€en v izvaj.anje izpitov ali preverjanj.a znanja,  ne more  izvajati

predavanj.  ali  vaj  namesto visokosolskega  u€itelja  ali  sodelavca.  Za  delo  Studenta  demonstratorja I.e
odgovoren imenovan mentor -visokosolski u€itelj ali sodelavec.

9.Glen

Student demonstrator lahko opravi mese€no do 20 ur.  Izjemoma jih lahko opravi tudi ve€, vendar pod

pogoj.em,  da  skupna  obremenitev  na  semester  ne  zna§a  ve€  kot  80  ur.  Studenti  lahko  zaprosijo  za
priznanje dela strokovne prakse v ekvivalentnem obsegu opravljenega demonstratorskega dela.

IV.DOLZNOSTI  STUDENTOV  DEMONSTRATORJEV  IN  MENTORJEV  -VISOKOSOLSKIH  U€lTEUEV  IN

SODELAVCEV

10.Glen

Dolznosti  Studenta  demonstratorja  so,  da   redno  in  vestno  opravlja  dolo€ene  naloge   in  uposteva
navodila  mentorja.  0  svojem  delu  vodi  ustrezno  dokumentacijo  (dnevnik)  ter ob  zaklju€ku  semestra
mentorju odda  kraj.Se poro€ilo s podatki o §tevilu opravlj.enih  ur in opisom opravljenih del.

11.€len

Dolznosti  mentorja  so,  da  §tudentu  demonstratorju  predstavi  nj.egove  naloge  v  skladu  z  vnaprej
najavlj.enim    programom    dela    in    pripravi    individualni    na€rt    dela,    ki    ga    predstavi    Studentu
demonstratorju po njegovem imenovanju.
Studenta demonstratorj.a mentor ob delu usmerja, mu podaj.a povratne informacije o izvedenem delu
ter ob zaklju€ku semestra pregleda  in potrdi Studentovo poro€ilo.

Mentor §tudenta demonstratorja  najkasneje do 30.6.  napise  kratko  poro€ilo, v katerem  kratko oceni
in  ovrednoti  delo  Studenta  demonstratorja.  Pisno  poro€ilo  o  delu  demonstratorja  vsebuj.e  naslednj.e
obvezne   sestavine:   ime   in   priimek   demonstratorja,   letnik,   5tudijski   program,   Stevilo   opravljenih
demonstratorskih    ur,    kratkem    povzetek    vsebine    opravljenega    dela    ter    utemeljena    ocena
demonstratorja (neuspe§no, uspesno).

Studentski svet  FOV  UM  obravnava  prejeta  poro€ila o  izvedenem  demonstratorstvu  na  svoji  seji,  na
katero je vabljen tudi prodekan za izobrazevalno dejavnost.

v. FINANciRANjE DEMONSTRATORsrvA

12.Glen

Delo Studentov demonstratorjev je €astno. SS FOV UM  izda potrdilo o opravljenem demonstratorstvu
ob zaklju€ku semestra. V primeru, da SS FOV UM zagotovi denarna sredstva, je Student demonstrator
upravi€en do simboli€ne denarne nagrade za opravljeno delo.

Vl.KON€NA DOLO€BA

13. €len

Ta pravilnik pri€ne veljati takoj, ko ga sprejme Senat FOV UM ter I.e objavljen na

Red. prof. dr ar


