Na podlagi 67. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in
dopolnitvami do 57/2012) in 215. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 –
UPB10), Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, na predlog Študentskega sveta
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, na svoji 7. izredni seji, dne 8. 10. 2012, sprejme
naslednji
PRAVILNIK O DEMONSTRATORSTVU
I.

SPLOŠNE UREDBE

1. člen
S tem pravilnikom se ureja organizacija in delovanje študentov demonstratorjev na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FF UM).
2. člen
Študenti demonstratorji FF UM primarno delujejo z namenom sodelovanja in pomoči pri
znanstvenoraziskovalnem delu svojih mentorjev, pri čemer se izpostavlja aktivna vloga
participacije študenta demonstratorja. Cilji demonstratorstva so predvsem pridobivanje
izkušenj iz izbranega strokovnega področja, razvoj kakovosti študija ter krepitev
obojestranskega sodelovanja med študenti in profesorji.
3. člen
Sistem demonstratorstva na FF UM je sestavljen iz naslednjih subjektov: fakultete, študenta
demonstratorja in visokošolskega delavca (mentorja), pri katerem je študent demonstrator.
4. člen
Študent demonstrator je lahko vsak redni in izredni študent FF UM, ki je študent drugega ali
višjega letnika.
II.

RAZPIS, IZBOR IN IMENOVANJE ŠTUDENTOV DEMONSTRATORJEV

5. člen
Visokošolski delavec svojo potrebo po demonstratorjih izrazi ob začetku semestra, najkasneje
do izteka 30 dni po začetku semestra. Prošnjo za študenta demonstratorja naslovi na
Študentski svet FF UM (v nadaljevanju ŠS FF UM), ki na podlagi prejete vsebine pripravi
razpis za izbor študentov demonstratorjev. Prošnja vsebuje: predmet(e), pri katerem bo
demonstrator sodeloval, naloge, ki jih bo demonstrator opravljal ter kratko utemeljitev potrebe
po demonstratorju. Načeloma je visokošolski delavec upravičen do sodelovanja z enim
študentom demonstratorjem, vendar lahko v izjemnih primerih ŠS FF UM potrdi tudi več

študentov demonstratorjev na enega visokošolskega delavca. Kriterij za to pripravi ŠS FF
UM, upošteva se predvsem obširnost in kompleksnost zastavljenega projekta oz. dela.
6. člen
Prosta mesta se razpišejo v roku 7 dni od potrditve vsebine dela v prošnji visokošolskega
delavca. Prednostne kriterije za izbor v sodelovanju z visokošolskim delavcem oblikuje ŠS FF
UM. Praviloma se pri izboru ocenjujejo: povprečna ocena študenta, predhodne izkušnje na
področju zahtevanega dela in izkazano zanimanje na podlagi motivacijskega pisma.
Razpis vsebuje kriterije izbora študenta demonstratorja ter ostale pomembne podatke za
prevzem te vloge. Razpis mora biti javno objavljen na spletni strani članice in na oglasni
deski in mora vsebovati rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 7 dni.
7. člen
Izbor, imenovanje in razrešitev za študente demonstratorje opravi ŠS FF UM.
Po izboru in imenovanju se izbrane kandidate za študente demonstratorje obvesti o izboru,
ostalim kandidatom pa se pošlje obvestilo po elektronski pošti, da niso bili izbrani.
Študent demonstrator je lahko razrešen predčasno, če:
1. ne opravlja svojega dela zadovoljivo po oceni mentorja – visokošolskega delavca,
2. izrazi željo in navede utemeljen razlog, ki ga sprejme Študentski svet FF UM.
Študent demonstrator opravlja svojo funkcijo najmanj za obdobje enega semestra ter največ
za obdobje dveh, z možnostjo ponovnega kandidiranja na razpisu.
III.

VSEBINA DELA

8. člen
Študenti demonstratorji FF UM v skladu z namenom sistema demonstratorstva sodelujejo pri
znanstvenoraziskovalnem delu svojih mentorjev. Vsebina dela je predhodno določena v
postopku razpisa in izbire demonstratorjev.
Večina dela je vezana na znanstvenoraziskovalno delo, v manjšem obsegu (do 25% celotne
obremenitve) pa lahko študentje demonstratorji v okviru mentorjevega dela tudi hospitirajo
pri predavanjih in vajah, pomagajo pri pripravi gradiv ter pomagajo pri drugih dejavnostih, ki
jim omogočajo spoznavanje praktičnih znanj in veščin v okviru izbrane stroke.

9. člen
Študent demonstrator lahko opravi mesečno do 20 ur. Izjemoma jih lahko opravi tudi več,
vendar pod pogojem, da skupna obremenitev na semester ne znaša več kot 80 ur. Študenti
lahko zaprosijo za priznanje dela učne ali delovne prakse v ekvivalentnem obsegu
opravljenega demonstratorskega dela.
IV.

DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV DEMONSTRATORJEV IN VISOKOŠOLSKIH
DELAVCEV

10. člen
Dolžnosti študenta demonstratorja so, da redno in vestno opravlja zastavljene naloge in
upošteva navodila mentorja. Ob svojem delu vodi ustrezno dokumentacijo (dnevnik) ter ob
zaključku semestra Študentskemu svetu FF UM odda krajše poročilo s podatki o številu
opravljenih ur in orisom opravljenih del.
11. člen
Dolžnosti mentorja–visokošolskega delavca so, da študentu demonstratorju predstavi njegove
naloge v skladu z vnaprej najavljenim programom dela in pripravi individualni načrt dela.
Študenta demonstratorja ob delu usmerja, mu podaja povratne informacije o izvedenem delu
ter ob zaključku semestra pregleda in potrdi študentovo poročilo za ŠS FF UM. Tudi sam ob
zaključku semestra napiše kratko poročilo, ki ga predloži ŠS FF UM. V njem na kratko oceni
in ovrednoti delo študenta demonstratorja.
V.

FINANCIRANJE DEMONSTRATORSTVA

12. člen
Delo študentov demonstratorjev je častno. ŠS FF UM izda potrdilo o opravljenem
demonstratorstvu ob zaključku semestra. V primeru, da ŠS FF UM zagotovi denarna sredstva,
je študent demonstrator upravičen do simbolične denarne nagrade za opravljeno delo.
VI.

KONČNA DOLOČBA

Ta pravilnik prične veljati takoj, ko ga sprejmeta Komisija za študijske zadeve FF UM in
Senat FF UM in je objavljen na oglasni deski.
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