Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993 s spremembami in dopolnili),
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/00 s spremembami in dopolnili) in 74.
člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) ter 108. in 151. člena Pravil Teološke fakultete
Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji, dne 15.
februarja 2018, sprejel
PRAVILNIK O ZNANSTVENORAZISKOVALNI DEJAVNOSTI TEOLOŠKE
FAKULTETE
1. člen
(splošne določbe)

Pravilnik o znanstvenoraziskovalni dejavnosti Teološke fakultete (v nadaljevanju UL TEOF)
podrobneje ureja sestavo, pristojnosti in delovanje raziskovalnih skupin, to je inštitutov, programskih in
projektnih skupin, ki so registrirani pri UL TEOF.
Za vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se uporabljajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in
pravilniki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
2. člen
(načela znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
Znanstvenoraziskovalna dejavnost UL TEOF temelji na naslednjih načelih:
•
•
•
•
•
•

sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
razvoj stroke,
izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru nacionalnih, mednarodnih in tržnih
projektov,
organiziranje in izvajanje znanstvenih in strokovnih sestankov, srečanj in konferenc,
zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev za dosego nenehnega izboljševanja individualne
znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
objave in promocija rezultatov znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
I. Inštituti
3. člen
(inštituti)

Fakulteta ima deset inštitutov:
•
•
•
•
•
•

Inštitut za zgodovino Cerkve,
Inštitut za filozofijo in družbeno etiko,
Inštitut za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo,
Inštitut za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture,
Inštitut za patristične študije,
Inštitut za kanonskopravne vede,
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•
•
•
•

Inštitut za psihologijo in sociologijo religije ter zakonsko in družinsko terapijo,
Inštitut za aplikativno teologijo,
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in
dialog,
Inštitut za bioetiko.
4. člen
(naloge in dejavnost inštitutov)

Inštitut je organizacijska podenota znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se izvaja na fakulteti.
Dejavnost inštituta se povezuje s sorodno katedro in drugimi raziskovalnimi organizacijami, centri in
pravnimi ter fizičnimi osebami zunaj fakultete, ki sodelujejo pri znanstvenoraziskovalnem in razvojnem
delu fakultete.
Dejavnosti inštituta so:
•
•
•
•
•
•
•

znanstvenoraziskovalne in aplikativno-uporabne dejavnosti,
pripravljanje in izvajanje projektov,
recenzije raziskovalnih del,
sistematična vzgoja raziskovalnega osebja,
objavljanje znanstvenih in strokovnih del,
organiziranje znanstvenih posvetov in strokovnih srečanj in
druge raziskovalne dejavnosti.
5. člen
(članstvo)

Inštitut mora imeti najmanj 2 člana.
Člani inštituta so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in znanstveni ter visokošolski sodelavci, ki so
zaposleni na UL TEOF.
Raziskovalci so zaposleni na inštitutu, pedagoški delavci pa so člani inštitutov. Zaposleni na UL TEOF
ne morejo biti člani več inštitutov.
V delo inštituta so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci, ki niso člani inštituta.
6. člen
(predstojnik in volitve predstojnika)
Inštitut vodi predstojnik.
Predstojnika za mandatno dobo 4 let iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev – članov
inštituta, ki so zaposleni na UL TEOF, izvolijo člani inštituta z večino glasov vseh članov.
Predstojnik je lahko ponovno imenovan. Predstojnika imenuje senat fakultete za dobo štirih let. Po
preteku mandata je predstojnik lahko ponovno imenovan.
Če predstojniku tekom mandata preneha delovno razmerje, ali odstopi, člani izvedejo nadomestne
volitve. Izvoljen predstojnik je imenovan za obdobje preostanka tekočega mandata.
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7. člen
(koordinacija in pomoč pri delu inštitutov)
Dekan je odgovoren, da delo inštitutov poteka v skladu z zakoni, predpisi ministrstev, statutom
univerze ter drugimi akti univerze in fakultete.
Tajnik kot vodja tajništva je odgovoren, da delo inštitutov poteka v skladu z zakoni, predpisi
ministrstev, statutom univerze ter drugimi akti univerze in fakultete.
Predstojnikom pri vodenju inštituta pomagajo projektna pisarna in druge strokovne službe UL TEOF.
Prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost koordinira delo inštitutov.
Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij daje smernice za delo inštitutov in
programskih skupin ter ocenjuje uspešnost njihovega dela.
II. Programske in projektne skupine
8. člen
(naloge in dejavnosti)
UL TEOF izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost v obliki programov in projektov.
Programske in projektne skupine delujejo na sejah.
Seja je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Redne seje skliče vodja programske oziroma projektne skupine, izredne seje pa lahko skliče četrtina
članov skupine, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost ali dekan.
9. člen
(članstvo)
Člani programskih in projektnih skupin so lahko visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci ter mladi raziskovalci, ki so zaposleni na UL TEOF.
V delo programskih in projektnih skupin so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci, ki niso zaposleni na
UL TEOF.
10. člen
(vodja programske skupine)
Vsaka programska skupina ima vodjo, ki ga za mandatno dobo trajanja programa iz vrst visokošolskih
učiteljev in znanstvenih delavcev – članov skupine, ki so zaposleni na UL TEOF, predlagajo člani z
večino glasov vseh članov in izvoli Senat UL TEOF. Vodja je lahko ponovno imenovan.
Če vodji tekom mandata preneha delovno razmerje, ali odstopi, člani izvedejo nadomestne volitve.
Izvoljen vodja je imenovan za obdobje preostanka tekočega mandata.
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Raziskovalni projekt vodi raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje za vodenje projekta v skladu s pogoji
projekta.
11. člen
(koordinacija)
Delo programskih in projektnih skupin koordinira prodekan za znanstvenoraziskovalno
dejavnost.
Vodjem pri delu pomagajo projektna pisarna in druge strokovne službe UL TEOF.
12. člen
(predstavniki v senatu)
Programska skupina ima svojega predstavnika v Senatu TEOF.
Kandidate za Senat TEOF predlagajo člani programske skupine v skladu s Pravilnikom o kandidiranju in
volitvah članov senata fakultete na redni seji programske skupine.
III. Finančno poslovanje, programskih in projektnih skupin
Finančno poslovanje programskih in projektnih skupin spremlja Upravni odbor fakultete.
Programske in projektne skupine pridobivajo sredstva za svoje delo:
- s kandidiranjem na javnih razpisih,
- z donacijami.
IV. Projektna pisarna
13. člen
(sestava in naloga)
Projektno pisarno vodi koordinator za znanstvenoraziskovalno dejavnost.
Projektna pisarna pomaga pri pripravi in izvedbi projektov.
Pri delu projektne pisarne sodelujejo tudi druge strokovne službe fakultete.
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V. Predhodne in končne določbe
14. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na seji senata UL TEOF.

V Ljubljani, 15. februarja 2018

prof. dr. Robert Petkovšek
dekan
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