
 

 

 

 

 

 

 
 

PRAVILNIK ŠS UL FGG O OCENJEVANJU 

ZA PEDAGOGA LETA 
 

1. V ocenjevanju za Pedagoga leta so zajeti samo pedagogi, ki so zaposleni in sodelujejo 

v učnem procesu na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani. 

 

2. Merila za ocenjevanje pedagoga: 

   

- priprava na pedagoško delo; 

- študijsko gradivo; 

- preizkusi znanja; 

- govorilne ure; 

- dostopnost pedagoga; 

- razvoj poučevanja predmeta v primerjavi z razvojem te stroke. 

 

3. Ocenjevanje pedagogov poteka v začetku maja vsako študijsko leto, saj s tem 

omogočimo tudi ocenjevanje pedagogov, ki poučujejo le v letnem semestru zadnjih 

letnikov. Če se letnik zaključi pred majem, se glasovanje v tem letniku izjemoma 

lahko izvede prej. 

 

4. Predsednik ŠS FGG posreduje vsakemu predstavniku letnika navodila za ocenjevanje 

in prazno tabelo, ki jo predstavnik dopolni s pedagogi, ki poučujejo v njegovem 

letniku za tekoče šolsko leto. 

 

5. Predstavniki letnikov posredujejo navodila iz ocenjevalno tabelo svojim sošolcem, ter 

pazijo, da se tabela izpolnjuje v skladu s 6. točko tega pravilnika. 

 

6. V vsakem letniku vsak študent izbere pet profesorjev, in jim podeli točke. 

Najboljšemo pedagogu podeli 5 točk, drugemu 4 točke, tretjemu 3 točke, četrtemu 2 

točki in petemu 1 točko. 

 

Vsak študent lahko ocenjuje samo enkrat. 

 

7. Končna ocena pedagoga v letniku pomeni seštevek vseh točk, ki jih je dobil v 

določenem letniku, deljen s številom študentov, ki so glasovali v posameznem letniku. 
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8. Če je pedagog učil v več letnikih, se vse zbrane točke seštejejo in delijo s številom 

letnikov v katerih je učil. 

 

9. Seštevke vseh točk glede na letnik ureja predstavnik letnika, medtem ko končna mesta 

glede na oddelke sešteva predsednik ŠS FGG. 

 

10. Naziv Pedagog leta dobi na oddelku za: 

 

- gradbeništvo: 5 pedagogov 

- geodezijo: 3 pedagogi 

- okoljsko gradbeništvo: 2 pedagoga 

 

Pri tem ni pomemben pedagoški naziv. 

 

V primeru izenačenja se število nagrajencev lahko spremeni. 

 

11. Na posameznem oddelku lahko naziv Pedagog leta prejme le pedagog, ki je na tem 

oddelku zaposlen. 

 

12. Podelitev pohval in nagrad Pedagogom leta poteka v okviru prireditev ob Tednu 

univerze, ki poteka vsako leto v začetku decembra. 

 

13. Pravilnik začne veljati z dnem 30.3.2015. 

 

Predsednik ŠS UL FGG 

 

Marko Lavrenčič 


