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ŠTUDENTSKI SVET 

FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 

objavlja prosta mesta za 

 

DEMONSTRATORJE ŠTUDENTE  

NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU  

V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

 

Predviden pričetek dela: november 2018 

Opis del in nalog: 

- Pomoč pri pedagoškem delu (pomoč pri predavanjih in vajah, pripravi gradiv) 
- Sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu po presoji mentorja 
- Drugo v dogovoru z mentorjem 

 

Kandidati/tke morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- Opravljen izpit pri predmetu, pri katerem bi študent izvajal demonstratorstvo 
 

Razpisana so naslednja mesta: 

1. Katedra za inženiring poslovnih in produkcijskih sistemov 2 MESTI 

Predmeti: 

- Organizacija poslovnih procesov 1. letnik UN (red. prof. dr. Tomaž Kern) 
- Metode študija dela 3. letnik UN (red. prof. dr. Zvone Balantič) 
- Management oskrbovalne verige 1. letnik MAG (doc. dr. Matjaž Roblek) 
- Praktikum inženiring poslovnih sistemov 3. letnik UN (red. prof. dr. Tomaž Kern) 

 

2. Katedra za informacijske sisteme 2 MESTI 

Predmeti: 

- Metode in tehnike sistemske analize 2. letnik VS (red. prof. dr. Robert Leskovar) 
- Sistemska analiza 2. letnik UN (red. prof. dr. Robert Leskovar) 
- Računalništvo in informatika 1. letnik UN (red. prof. dr. Robert Leskovar) 

 

3. Katedra za kadrovske sisteme 2 MESTI 

- Marketing 2. letnik VS (red. prof. dr. Goran Vukovič) 
- Metodologija usposabljanja kadrov 3. letnik UN (red. prof. dr. Goran Vukovič) 
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4. Katedra za metodologijo 1 MESTO 

- Osnove kvantitativnih metod I 1. letnik VS (izr. prof. dr. Anja Žnidaršič) 
- Osnove kvantitativnih metod II 1. letnik VS (doc. dr. Janja Jerebic) 

 

5. Katedra za organizacijo in management 1 MESTO 

- Poslovna angleščina 1. letnik VS (dr. Alenka Tratnik) 
- Poslovna angleščina 1. letnik UN (dr. Alenka Tratnik) 

 

Študent demonstrator opravlja delo v skladu z 8. členom veljavnega Pravilnika o demonstratorstvu na 
Fakulteti za organizacijske vede in prejme plačilo v višini 248,4 € bruto v enkratnem znesku. 

 
Študent odda vlogo za študenta demonstratorja. Obvezne priloge vloge so: 

- Kratek življenjepis kandidata/tke (Europass, vključite morebitne predhodne izkušnje na področju 
dela), 

- Potrdilo o opravljenih izpitih in dosežena ocena kandidata pri predmetu, pri katerem bi študent 
izvajal demonstratorstvo, 

- Kratko motivacijsko pismo (Europass, pismo naj vključuje tudi nazive predmetov, pri katerih želijo 
sodelovati) 

- Podpisana izjava o seznanitvi s pravicami in obveznostmi, določenimi v Pravilniku o demonstratorstvu 
na UM FOV, 

Prilogi lahko študent priloži tudi priporočilo mentorja. 

Kriteriji za izbor demonstratorja: 

- Pismo o nameri od mentorja, pri katerem bi študent izvajal demonstratorstvo  
- Ocena predmeta, pri katerem bi študent izvajal demonstratorstvo 
- Povprečna ocena študija 
- Morebitne izkazane izkušnje na pedagoškem in andragoškem področju 

 

Pisne vloge z dokazili je potrebno dostaviti (osebno ali po pošti) najkasneje do  9. 11. 2018 do 10. ure (datum 
in ura dospetja) v zaprti pisemski ovojnici v tajništvo Fakultete za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, 
4000 Kranj, (soba 604) naslovljeno na:  

Študentski svet Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru,  
g. David Rupnik  
Kidričeva c. 55a  
4000 KRANJ  
s pripisom: »Razpis za demonstratorje 18/19 – Ne odpiraj!«.  

ali 

v elektronski oblika na naslov: prodekan.student@fov.uni-mb.si. 

Kontaktna oseba: David Rupnik, el. naslov: prodekan.student@fov.uni-mb.si, tel. št.: 031-385-313. 

 

 

Predsednik Študentskega sveta Fakultete za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru 

       David Rupnik 

 


