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Na podlagi 2. odst. 63. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 
65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) je Senat Alma Mater Europaea – Akademija 
za ples, na svoji 6. seji dne 19. 1. 2022 sprejel 
 
 

AKT O 
OBLIKAH NEPOSREDNE PEDAGOŠKE OBVEZNOSTI 

 
 

1. člen  
Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa v 
visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja kot javna služba, znaša:  

- za docenta, izrednega in rednega profesorja šest ur tedensko, 

- za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja devet ur tedensko, 

- za asistenta deset ur tedensko, 

- za učitelja veščin - učitelja športne vzgoje dvajset ur tedensko,  

- za učitelja veščin - učitelja tujega jezika in učitelja veščin šestnajst ur tedensko,  

- za strokovnega sodelavca šestnajst ur tedensko.  
 

2. člen  
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za docenta, izrednega in rednega profesorja 
naslednje:  

- predavanja, seminarji, nastopi in hospitacije.  
 
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so lahko za docenta, izrednega in rednega 
profesorja tudi ustrezno število vaj. 
 

3. člen  
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za višjega predavatelja in predavatelja 
naslednje:  

- predavanja, vaje, nastopi, hospitacije in seminarji.  
 

4. člen  
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za lektorja naslednje:  

- predavanja in vaje. 
 

5. člen  
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za učitelja veščin - učitelja športne vzgoje 
naslednje:  

- vaje. 
 

6. člen  
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Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za učitelja veščin - učitelja tujega jezika in 
učitelja veščin naslednje:  

- predavanja in vaje. 
 
 

 
7. člen  

Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za asistenta naslednje:  

- vse različne oblike vaj. 
 

8. člen  
Oblike neposredne pedagoške obveznosti so za strokovnega sodelavca naslednje:  

- vse različne oblike vaj, nastopi in hospitacije. 
 

9. člen  
Laboranti in tehnični sodelavci sodelujejo v pedagoškem procesu in sicer enaindvajset ur 
tedensko. 
 

10. člen  
Dejavnost, ki jo opravljajo pedagoški delavci v polnem 40 urnem delovnem času, vključuje 
in obsega vse oblike in vsebine neposredne in posredne pedagoške obveznosti kot tudi 
temeljnega znanstveno raziskovalnega oziroma umetniškega dela, in sicer:  
- predavanja, seminarji, seminarske in druge oblike teoretskih vaj, lektorske vaje, 
laboratorijske vaje, laboratorijske in klinične vaje, individualno umetniško delo in 
usposabljanje, preizkus usposobljenosti in umetniške nadarjenosti, vse oblike preverjanja 
znanja, diplome, seminarske naloge, nastopi, hospitacije, tutorstvo, mentorstvo, terensko 
delo, konzultacije, govorilne ure, priprava učbenikov ali skript, spremljanje stroke, 
članstvo v komisijah in organih šole, razvoj svojih predmetov, sodelovanje na strokovnih 
in znanstvenih srečanjih, temeljno znanstveno raziskovalno delo, aplikativno delo ter 
drugo raziskovalno delo, ki je vezano na pedagoški proces. 

 
11. člen  

Vsi pedagoški delavci morajo poleg vseh oblik neposrednih pedagoških obveznosti 
določenih v 2., 3. 4., 5., 6., 7., in 8. členu za posamezne pedagoške delavce, ki veljajo za 
njih kot neposredna pedagoška obveznost, izvajati tudi vse druge oblike posredne 
pedagoške obveznosti naštete v 10. členu tega akta. 
 

12. člen  
Ta akt začne veljati po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za visoko šolstvo.   
 
Ljubljana, dne 19. 1. 2022 
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 Predsednik senata AMEU – AP 
izr. prof. dr. Svebor Sečak 

 

                                              


