Maribor, 07. 09. 2012

Na podlagi 1. odstavka 335. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 46/2012 – Statut UM –UPB
10) izdaja dekan Filozofske fakultete v Mariboru red. prof. dr. Marko Jesenšek naslednji

Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja
prodekana / prodekanice za izobraževalno dejavnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
I.
Članica Univerze ima praviloma štiri prodekane, in sicer prodekana, zadolženega za izobraževalno
dejavnost, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost, prodekana, zadolženega za mednarodno
sodelovanje in prodekana, zadolženega za študentska vprašanja.
Prodekani iz vrst visokošolski učiteljev nadomeščajo dekana na osnovi pooblastila, in sicer z enakimi
pravicami in dolžnostmi, kot jih ima dekan (336. člen Statuta UM).

II.
Kandidacijske postopke za imenovanje prodekanov javno razpiše dekan.
Prodekane članice imenuje rektor Univerze na predlog dekana članice in po predhodnem mnenju Senata
članice oziroma Študentskega sveta članice za mandatno dobo štirih let (prvi odstavek 335. člena Statuta
UM).

III.
Prodekani, zadolženi za izobraževalno dejavnost, za raziskovalne dejavnosti, za mednarodno sodelovanje
ter prodekani, zadolženi za druge dejavnosti, se imenujejo izmed visokošolskih učiteljev, zaposlenih na
Univerzi v Mariboru (drugi odstavek 335. člena Statuta UM).

IV.
Glede na dejstvo, da je bila prodekanica za izobraževalno dejavnost na podlagi odstopne izjave predčasno
razrešena s funkcije prodekanice za izobraževalno dejavnost, razpisujem postopek kandidiranja prodekana
/prodekanice za naslednje področje:
1. Prodekan / prodekanica za izobraževalno dejavnost
Kandidature kandidatov za prodekane Filozofske fakultete UM posredujte od 07. 09. 2012 do 17. 09.
2012 do 10. ure v vložišče Filozofske fakultete UM, Koroška cesta 160, Maribor, v zaprti pisemski
ovojnici v enem izvodu, s pripisom » Ne odpiraj! Kandidatura za prodekana za izobraževalno
dejavnost FF UM«.
V vlogi mora kandidat navesti svoje osebne podatke ter ji priložiti svojo vizijo razvoja FF UM na področju
izobraževalne dejavnosti.

V.
Ta javni poziv se objavi na oglasni deski Filozofske fakultete UM ter na spletni strani Filozofske fakultete
UM.

Red. prof. dr. Marko Jesenšek, l.r.
dekan FF UM
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