
  

 

KRITERIJI ODLIČNOSTI IN TOČKOVALNIK  

ZA NAGRADE ZA PEDAGOŠKO ODLI ČNOST  

Poimenovanje 
kriterija 

Kriteriji  Število 
točk (max.) 

A1 
Ocene iz anket študentov UP v študijskem letu, za 
katerega se kandidata predlaga za pedagoško odličnost 

20 

A2 
Nagrajena diplomska dela na UP v zadnjih treh 
študijskih letih * 15 

A3 
Mentorstva pri zaključnih delih na študijskih programih 
1. in 2. stopnje v študijskem letu, za katerega se 
kandidata predlaga za pedagoško odličnost * 

10 

A4 

Mentorstva pri magistrskih in doktorskih delih (študijski 
programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) in doktorskih 
disertacijah na študijskih programih 3. stopnje v 
študijskem letu, za katerega se kandidata predlaga za 
pedagoško odličnost * 

10 

A5 
Objavljeni visokošolski učbeniki in druga gradiva za 
pedagoški proces v zadnjih treh študijskih letih  

10 

A6 
Gostovanja na tujih univerzah v študijskem letu, za 
katerega se kandidata predlaga za pedagoško odličnost  10 

A7 
Vključevanje študentov v razvojno-raziskovalno ali 
umetniško delo v študijskem letu, za katerega se 
kandidata predlaga za pedagoško odličnost  

10 

A8 
Sodelovanje pri pripravi novih ali posodabljanju 
obstoječih študijskih programov UP v zadnjih treh 
študijskih letih 

5 

A9 
Nagrajena diplomska dela na članici UP v zadnjih treh 
študijskih letih * 5 

A10 
Sodelovanje pri snovanju novih sodobnih izobraževalnih 
metod in praks v zadnjih treh študijskih letih 

5 

 Skupno število to čk (max.)  100 
 

* V primeru predloga za nagrado za visokošolskega sodelavca se kot dokazilo smiselno upošteva 
dokazilo o somentorstvu.  
 
FORMULA ZA IZRAČUN VREDNOSTI: 
  
MAX= maksimalno število točk, dodeljeno za posamezni kriterij odličnosti (v tabeli) 
Ai= izračunana vrednost za posamezni kriterij odličnosti 
TČ = število točk kandidata z najvišjo vrednostjo  
Vx= število točk, ki jih je dosegel posamezni kandidat 
 
Ai= Vx * MAXi/ TČ 
 
VREDx= Končna vrednost posameznega kandidata 
VREDx= A1x+A2x+A3x+ …..+ A10x 
 
Točke se računajo na dve decimalki natan čno.  
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DOLOČITEV IN IZRAČUN TOČK PO POSAMEZNEM KRITERIJU:  
 
 
A1. Ocene iz anket študentov UP  v študijskem letu, za katerega se kandidata predlag a 
za pedagoško odli čnost 
Upošteva se izpis iz študentske ankete za kandidata v študijskem letu, za katerega se ga predlaga za 
pedagoško odličnost. 
 
A1x= Vx * 20 / 5 
 
 
A2. Nagrajena diplomska dela na UP v zadnjih treh š tudijskih letih  
Upošteva se mentorstva kandidata pri diplomskih delih, ki so bila na Univerzi na Primorskem 
nagrajena v zadnjih treh študijskih letih. 
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsako nagrajeno diplomsko delo se kandidatu dodeli 3 točke.  
 
A2x= Vx * MAX2 / T Č 
 
 
A3. Mentorstva pri zaklju čnih delih na študijskih programih 1. in 2. stopnje v 
študijskem letu, za katerega se kandidata predlaga za pedagoško odli čnost  
Upošteva se mentorstva kandidata pri zaključnih delih, ki so jih diplomanti zaključili v študijskem letu, 
za katerega se kandidata predlaga za pedagoško odličnost.  
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsako mentorstvo zaključenega dela diplomanta na študijskem programu 1. ali 2. stopnje se 
kandidatu dodeli 1 točko. 
 
A3x= Vx * MAX3 / T Č 
 

 
A4. Mentorstva pri magistrskih in doktorskih delih (študijski programi, sprejeti pred 
11. 6. 2004) in doktorskih disertacijah na študijsk ih programih 3. stopnje v študijskem 
letu, za katerega se kandidata predlaga za pedagošk o odli čnost  
Upošteva se mentorstva kandidata pri zaključnih delih v študijskem letu, za katerega se kandidata 
predlaga za pedagoško odličnost.  
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsako mentorstvo zaključenega dela diplomanta na študijskem programu (magistrski in doktorski 
študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004, ter doktorski študijski programi 3. stopnje) se kandidatu 
dodeli 1 točko. 
 
A4x= Vx * MAX4/ T Č 
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A5. Objavljeni visokošolski u čbeniki in druga gradiva za pedagoški proces v zadnj ih 
treh študijskih letih 
 
Upošteva se objavljene visokošolske učbenike in druga gradiva za pedagoški proces v zadnjih treh 
študijskih letih.  
 
Dokazila  so: izdani učbenik oziroma drugo gradivo ter učni načrt/i predmeta/ov, iz katerega/ih je 
razvidna študijska literatura. 
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- avtorstvo učbenika oziroma druge publikacije, ki se uporablja kot študijska literatura pri predmetu: 

2 točki, 
- soavtorstvo učbenika oziroma monografije, ki se uporablja kot študijska literatura pri predmetu: 1 

točka, 
- avtorstvo objavljenega študijskega gradiva, ki se uporablja kot študijska literatura pri predmetu: 1 

točka.  
 
A5x= Vx * MAX5/ T Č 

 
 
 

A6. Gostovanja na tujih univerzah 
Upošteva se gostovanja kandidata kot predavatelja na tuji univerzi v študijskem letu, za katerega se 
ga predlaga za pedagoško odličnost, in sicer v obsegu najmanj 6 pedagoških ur. 
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu: 
- v primeru predavanj do 6 ur v okviru enega sklopa gostovanja se kandidatu dodeli 1 točko,  
- v primeru predavanj od 6 do 12 ur v okviru enega sklopa gostovanja se kandidatu dodeli 2 točki,  
- v primeru predavanj nad 12 ur v okviru enega sklopa gostovanja pa se kandidatu dodeli 3 točke. 
 
A6x= Vx * MAX6/ T Č 

 
 
 

A7. Vklju čevanje študentov v razvojno-raziskovalno ali umetni ško delo kandidata 

Upošteva se delo s študenti v  študijskem letu, za katerega se kandidata predlaga za pedagoško 
odličnost.  
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsako dokazilo o vključevanju študentov v razvojno-raziskovalno ali umetniško delo kandidata se 
kandidatu dodeli 1 točka. 
 
A7x= Vx * MAX7/ T Č 
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A8. Sodelovanje pri pripravi novih ali posodabljanj u obstoje čih študijskih programov 
UP v zadnjih treh študijskih letih 
Upošteva se sodelovanje kandidata pri pripravi novih ali posodabljanju obstoječih študijskih 
programov v zadnjih treh študijskih letih.  
 
Dokazila so: sklep o imenovanju v delovno skupino, vpis študijskega programa v COBISS. 
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsak študijski program, pri pripravi oziroma posodabljanju katerega je kandidat aktivno sodeloval 
v zadnjih treh študijskih letih, se kandidatu dodeli 1 točka. 
 
A8x= Vx * MAX8/ T Č 

 
 

A9. Nagrajena diplomska dela na članici UP v zadnji treh študijskih letih  
Upošteva se mentorstvo kandidata pri diplomskih delih, ki so bila na članici UP nagrajena v zadnjih 
treh študijskih letih. 
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsako nagrajeno diplomsko delo se kandidatu dodeli 1 točko.  
 
A9x= Vx * MAX9/ T Č 
 
 
 
A10. Sodelovanje pri snovanju novih sodobnih izobra ževalnih metod in praks v 
zadnjih treh študijskih letih 
Upošteva se dokazila, da je kandidat sodeloval pri snovanju novih sodobnih izobraževalnih metod in 
praks v zadnjih treh študijskih letih.  
 
Točke se kandidatom dodeli po naslednjem ključu:  
- za vsak dokazilo, da je kandidat sodeloval pri snovanju novih sodobnih izobraževalnih metod in 
praks, se dodeli 1 točka. 
 
A10x= Vx * MAX10/ T Č 
 
 
 
 
Predlagatelj: 
 
Izr. prof. dr. Nadja Plazar, l.r., 
prorektorica za študijske zadeve  


