Na podlagi določil 7. člena Statuta MLC Fakultete za management in pravo Ljubljana (sprejet na seji
Upravnega odbora, dne 8.1.2015), je Senat MLC Ljubljana na seji, dne 26.3.2021, sprejel

MERILA IN POGOJI ZA IMENOVANJE DEMONSTRATORJEV
1. člen
S temi merili se ureja potopek izbire in imenovanja demonstratorjev.
2. člen
Demonstrator je lahko študent zadnjega letnika ali študent magistrskega študijskega programa ali študent
dodatnega leta, ki pomaga visokošolskemu učitelju pri izvajanju enega ali več predmetov.
Naloge, ki jih lahko opravlja demonstrator so predvsem:
• sodelovanje pri pripravi in izvedbi predavanj in seminarjev;
• neposredna pomoč pri izvedbi predavanj (snemanje z video kamero, upravljanje video in druge
projekcijske opreme)
• pomoč pri izvajanju študija na daljavo in s tem povezanega dela v skupinah študentov ter
morebitne individualne pomoči študentom;
• priprava predavalnice za predavanja oziroma seminarsko dela (namestitev razporeditev miz in
stolov, računalnika in računalniške opreme , projektorja ipd.) in vzpostavitev prvotnega stanja po
zaključku predavanj oziroma seminarskega dela;
• tehnična pomoč študentom pri seminarskem delu in nudenje pomoči študentom pri izvajanju online študija,
• pomoč pri pripravi potrebnega materiala in opreme za izvajanje predavanj,
• druga tehnična in administrativna ter manj obsežna analitična in računalniška dela, potrebna za
normalno izvajanje predmeta;
• druga podobna dela.
3. člen
Za demonstratorja lahko zaprosijo učitelji, ki menijo, da jim je njegova pomoč potrebna za izvajanje
predavanj, vaj, seminarjev ali drugih oblik vodenega skupinskega dela
Pri določanju upravičenosti do demonstratorja se upošteva naslednje:
• da učitelj, ki prosi za demonstratorja nima asistenta na predmetu, za katerega prosi.
• število študentov (velikost seminarskih skupin).
• posebnosti predmeta, ki zahtevajo več tehničnih del pri pripravi in izvedbi.
Visokošolski učitelj ima praviloma po enega demonstratorja na predmet.
4. člen
Demonstratorje imenuje na predlog posameznega učitelja dekan, s sklepom.
Visokošolski učitelji (nosilci predmetov), ki menijo, da so upravičeni do demonstratorjev, morajo svoje
utemeljene predloge oddati v dekanat.
Predlog mora vsebovati:
• ime in naziv predlagatelja (visokošolskega učitelja);

•
•
•
•
•
•

predmet(e), pri katerih bo demonstrator sodeloval;
naloge, ki jih bo demonstrator opravljal;
kratko utemeljitev potrebe po demonstratorju,
ime in priimek, letnik ter študijski program predlaganega kandidata za demonstratorja;
pozitivno poročilo o delu demonstratorja, če je v preteklem študijskem letu opravljal delo
demonstratorja.
za ponovno imenovanje demonstratorja je eden od pogojev tudi pozitivno poročilo o njegovem
delu v minulem študijskem letu.

Demonstrator odda predlog na obrazcu »Predlog za imenovanje demonstratorja«, ki je priloga teh meril.
5.

člen

Demonstrator je dolžan najkasneje do konca študijskega leta v katerem opravlja svoje delo, predložiti dekanu
pisno poročilo o delu demonstratorja v preteklem študijskem letu, ki vsebuje naslednje obvezne sestavine:
• ime in priimek demonstratorja,
• letnik,
• študijski program,
• število opravljenih demonstratorskih ur,
• kratek povzetek vsebine o opravljenem dela.
Demonstrator odda poročilo, ki ga podpiše tudi visokošolski učitelj na obrazcu »Poročilo o delu
demonstratorja«, ki je priloga teh meril.
6. člen
Demonstrator lahko opravi mesečno do 20 ur oziroma do 200 ur dela v tekočem študijskem letu.
7. člen
Pri odločitvi o imenovanju demonstratorjev se dekan odloča na podlagi določil teh meril in pogojev ob
upoštevanju načrta dela za tekoče študijsko leto, študijskih programov, ki se izvajajo in kadrovske strukture
fakultete.
8. člen
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju.
Merila se objavijo na spletni strani MLC Ljubljana.

Ljubljana, dne 26.3.2021
Red. prof. dr. Srečko Devjak, l.r.
Predsednik Senata MLC Ljubljana

PREDLOG ZA IMENOVANJE DEMONSTRATORJA
I.

PODATKI O KANDIDATU

Ime in priimek predlagatelja
Predmet(i), pri katerih bo
demonstrator sodeloval
Naloge, ki jih bo demonstrator
opravljal

Kratko utemeljitev potrebe po
demonstratorju

Ime in priimek, letnik ter
študijski program predlaganega
kandidata za demonstratorja
Za ponovno imenovanje
demonstratorja - pozitivno
poročilo o njegov minulem
študijskem letu.

Kraj in datum: ___________________________

Podpis visokošolskega učitelja _____________________

POROČILO O DELU DEMONSTRATORJA
II.

PODATKI O DEMONSTRATORJU

Ime in priimek
Študijsko leto
Študijski program
Število opravljenih demonstratorskih
ur v študijskem letu:

Poročilo o delu (poročilo naj vsebuje
podatke o delu pri posameznih
predmetih, morebitne težave, s
katerimi ste se soočali in način
reševanja teh težav, ugotovitve, vtise
in podobno).

S podpisom potrjujem, da so podatki, ki so navedeni v tem obrazcu, resnični in točni. Nase
prevzemam tudi vso morebitno pravnoformalno odgovornost, ki bi nastala kot posledica
neresničnih in netočnih podatkov.

Kraj in datum: ___________________________

Podpis demonstratorja: _____________________

Podpis visokošolskega učitelja: __________________

