
 

 

 

 

 

 

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 
1/15 

 
Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo v Ur. l. RS št. 119/2006) in 
Statuta Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani z dne 
04.09.2014, je senat Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani na 
svoji seji  dne 10.11.2014 sprejel naslednji  
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI  
RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA  

NA FAKULTETI ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA 
FREUDA V LJUBLJANI 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
PREAMBULA: Raziskovalno in razvojno delo na Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 
Sigmunda Freuda v Ljubljani temelji na inovativnosti, etičnosti in uporabi specifičnih metod 
raziskovanja na področju psihoterapevtske znanosti. 
 
Predmet in namen pravilnika 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa pravila organizacije ter pristojnosti in odgovornosti v zvezi z raziskovalnim in 
razvojnim delom na Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 
(fakulteta), načrtovanjem, izvedbo, dokumentiranjem, poročanjem, objavo rezultatov raziskav in 
razvoja, spremljanjem, podporo in arhiviranjem raziskovalnega dela, ne glede na način oz. vir 
financiranja posameznih projektov oz. raziskav. 
 

S tem pravilnikom fakulteta organizira raziskovalno delo tako, 

 zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalnega in razvojnega dela,  

 da so jasne pristojnosti in odgovornosti tako v zvezi s posameznimi raziskovalnimi in 
razvojnimi projekti kot raziskovalnim in razvojnim delom fakultete v celoti, 

 da so jasne usmeritve in okvirji delovanja raziskovalnega in razvojnega dela in da je le-to 
usklajeno z usmeritvami fakultete ter sledi stanju in razvoju stroke in znanosti v svetu, 

 da raziskovalno in razvojno delo spodbuja s celovito logistično podporo, 

 da je raziskovalno in razvojno delo transparentno in so vse pristojne osebe obveščene o 
stanju in imajo vpogled v aktivnosti na tem področju, 

 da fakulteta hrani dokumentacijo in gradi bazo znanja o svojem raziskovalnem in razvojnem 
delu in omogoča stalne izboljšave kakovosti raziskovalnega in razvojnega dela, 

 da racionalno, učinkovito in gospodarno troši vire, ki so na voljo za raziskovalno in razvojno 
delo, 
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 da promovira rezultate raziskovalnega in razvojnega dela v znanosti in stroki in tudi širši 
javnosti ter se aktivno vključuje v implementacijo teh rezultatov v prakso. 

 

Pooblastila in odgovornosti 
 

2. člen 
 

Prodekan za znanstveno raziskovanje je pooblaščen in odgovoren za: 

 razvoj in promocijo raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti, 

 sodelovanje z drugimi institucijami pri pridobivanju novih raziskovalnih in razvojnih projektov, 

 pravočasno predložitev programa raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, ki je usklajen s 
strateškimi usmeritvami fakultete ter stanjem razvoja stroke in znanosti v svetu, 

 izpolnitev ciljev programa raziskovalnega in razvojnega dela, 

 formiranje in vodenje raziskovalno-razvojnega kolegija, 

 zagotavljanje dostopnosti podatkov o raziskovalnem in razvojnem delu fakultete pedagoškim 
delavcem in raziskovalcem fakultete,  

 pripravo poročil o izvedbi raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti. 
 

3. člen 
 
Nosilec projekta je pooblaščen in odgovoren za: 

 vodenje projekta od zagona in izpolnitev načrtovanih in/ali razpisnih obveznosti in zahtev,  

 takojšnje sporočanje tajniku fakultete o finančnih in kadrovskih spremembah, ki nastanejo pri 
izpolnjevanju načrtovanih in/ali razpisnih obveznosti, 

 pravočasno podajanje informacij in podatkov tajniku fakultete o pogodbenih določilih, ki 
opredeljujejo nabavo ali storitev tretjih oseb,  

 skrb za aktivnosti v povezavi z zaprtjem projekta (oddaja poročil v arhiv in razpisovalcu). 
 

4. člen 
 
Član projektne skupine je pooblaščen in odgovoren za: 

 izvedbo predvidenih nalog v okviru načrta projekta, 

 oddajo raziskovalnega gradiva nosilcu projekta, 

 obveščanje nosilca projekta o morebitnih težavah ali odstopanju od načrtovanih nalog. 
 

5. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje je pooblaščen in odgovoren za to, da so opravljene naslednje 
naloge: 

 spremljanje objav razpisov in obveščanje članov raziskovalno-razvojnega kolegija in pedagoških 
delavcev fakultete, 

 aktivno sodelovanje pri prijavi projekta, pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije, 

 koordinacija in komuniciranje s tajnikom fakultete oziroma odgovornimi osebami v organizaciji – 
koordinatorki projekta, pri katerem je fakulteta partner, glede porabe časa in finančnih virov, 
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 aktivno sodelovanje pri pripravi projektnega načrta s pregledom konsistentnosti časa in virov, 

 aktivno sodelovanje pri pripravi poročil o porabi časa in virov na projektu,  

 aktivno sodelovanje pri pripravi končnih poročil na projektu: pregled konsistentnosti časovnic, 
priprava finančnega poročila ob zaključku projekta in ob vmesnih poročilih, 

 sodelovanje na sestankih projektne skupine, če je to potrebno, 

 sodelovanje na sestankih za spremljanje in podporo projekta,  

 pregled izvedbe projekta glede na finančni načrt,  

 pregled pogojev porabe sredstev in pogojev poročanja pri odprtem projektu, obveščanje nosilke 
o morebitnih tveganjih, 

 vodenje evidenc o porabi časa, finančnih in drugih virov na projektu, o prijavah na razpise, o 
potrjenih prijavah (odprti projekti), vodenje evidenc in baze podatkov o zaključenih projektih, 

 vodenje zapisov v zvezi z nabavo in tujimi storitvami pri javnih naročilih večje vrednosti, 

 arhiviranje oddanih prijav, 

 organizacijo in izvedbo pregledov projektov po izvedbi, 

 pripravo analize učinkovitosti projektov, kadar so na voljo podatki o dejanski porabi časa, 

 redne prilagoditve standardiziranih postopkov in dokumentov projektnega vodenja, 

 informiranje nosilke projekta in članic projektne skupine o standardiziranih postopkih 
projektnega vodenja in o usmeritvah fakultete. 
 

 
II. PROGRAM RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA FAKULTETE 

  
6. člen 

 
Prodekan za znanstveno raziskovanje v roku 60 dni od imenovanja predloži in predstavi senatu 
fakultete program raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, ki je usklajen s strateškimi 
usmeritvami fakultete, s stanjem razvoja stroke in znanosti v svetu ter s smernicami, sprejetimi na 
raziskovalno-razvojnih kolegijih fakultete.  
 

7. člen 
 
Program raziskovalnega in razvojnega dela fakultete mora vsebovati najmanj: 
 

1. oceno obstoječega stanja raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti s poudarki na 
identifikaciji priložnosti za izboljšave, 

2. smernice in cilje razvojnega in raziskovalnega dela fakultete v naslednjem obdobju; 
3. način ocenjevanja doseganja ciljev. 

 
O programu razpravlja senat fakultete in lahko predlaga dopolnitve oz. spremembe.  
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III. RAZISKOVALNO-RAZVOJNI KOLEGIJ 

 
8. člen 

 
Raziskovalno-razvojni kolegij je mesto za obveščanje, predstavitev načrta projekta in rezultatov 
projekta, za izmenjavo mnenj in posvetovanje o raziskovalnem in razvojnem delu fakultete. 
 
 
Obvezni člani raziskovalno-razvojnega kolegija so: 

 prodekan za znanstveno raziskovanje, ki ga vodi, 

 nosilci tekočih projektov, 

 tajnik fakultete, ki piše zapisnik. 
 
Vsi raziskovalni in pedagoški delavci so vabljeni na sestanke in se jih udeležujejo po lastni presoji. 
 

9. člen 
 
Raziskovalno-razvojni kolegij se sestaja najmanj enkrat mesečno ob rednih terminih, ki jih določi 
direktor fakultete.  
 
Dnevni red sej raziskovalno-razvojnega kolegija oblikuje prodekan za znanstveno raziskovanje v 
sodelovanju s člani in članicami raziskovalno-razvojnega kolegija. 
 

 
IV. KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO 

 
10. člen 

 

Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo sestavljajo štirje visokošolski učitelji oziroma znanstveni 

delavci in predstavnik študentov. Vodja pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te 

komisije. Senat imenuje tri člane komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev 

na predlog dekana, člana komisije, ki je predstavnik študentov, pa na predlog študentskega sveta.  

 
  

V. PRIJAVLJANJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 
 

11. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje stalno spremlja objave razpisov zlasti na teme iz programa 
raziskovalnega in razvojnega dela fakultete.  
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje obvesti vse pedagoške delavce in raziskovalce na fakulteti o 
objavi razpisa po elektronski pošti in z objavo na intranetu, ki vključuje: 
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 datum in mesto objave, 

 vrednost razpisa, 

 predmet razpisa, 

 rok za oddajo prijav, 

 povezavo na spletno stran razpisa, če je ta objavljen na svetovnem spletu, oz. posnetek 
uradne objave v celoti. 

 
12. člen 

 
Nosilec projekta, ki se odloči za prijavo na razpis, vsaj 14 dni pred rokom za oddajo prijav oziroma v 
razumnem času glede na zahtevnost prijave projekta oziroma obvesti prodekana in mu posreduje 
najmanj naslednje podatke: 
 

 ime nosilca prijave in članov skupine za pripravo prijave na razpis,  

 temo oz. naziv raziskovalnega oz. razvojnega projekta, 

 ime nosilca raziskovalnega oz. razvojnega projekta,  

 predvideni termin oddaje prijave. 
 

V tem času prodekan za znanstveno raziskovanje prouči gradivo razpisa in opozori nosilca projekta na 
določene pogoje in tveganja. 
 

13. člen 
 
Nosilec prijave projekta je odgovoren za pripravo načrta projekta, pripravo razpisne dokumentacije in 
razdelitev nalog za izpolnjevanje razpisne dokumentacije med člane projektne skupine.  
 

14. člen 
 
Pri postopku izpolnjevanja in oddaje vloge nosilec prijave upošteva roke, ki jih postavijo razpisovalec 
in fakulteta. S temi roki se nosilec seznani pri vodji/prodekanu za znanstveno raziskovanje. 
 

15. člen 
 
Nosilec prijave identično kopijo vloge hkrati kot razpisovalcu odda v prodekanu za znanstveno 
raziskovanje. 
 

16. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje v sodelovanju z nosilcem projekta pripravi finančno 
konstrukcijo projekta v skladu z navodili razpisovalca in pravili fakultete.  
 

17. člen 
 

Za pregledno poslovanje se vodi znanstvena in raziskovalna dejavnost organizacijsko in stroškovno 
ločeno od ostalih dejavnosti fakultete. 
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18. člen 

 
Fakulteti pri projektih po mednarodnih natečajih in drugih mednarodnih projektov pripadajo s 
pogodbo določena sredstva za kritje režijski stroškov. Eventualni drugi prispevki se obračunavajo 
skladno s pogoji in navodili, določenimi v pogodbi. 
 

 
19. člen 

 
Za projekte po internih natečajih, si fakulteta prispevka ne obračuna. 
 

20. člen 
 

Za projekte po domačih natečajih, si fakulteta obračuna 20% prispevek. 
 

21. člen 
 

Za projekte in svetovanja za znanega naročnika, si fakulteta obračuna 20% prispevek. Osnova za 
obračun je celoten prihodek projekta. 
 

22. člen 
 

Iz prispevkov se fakulteti krijejo naslednji stroški: 
 

- računovodski stroški 
- tekoči stroški, povezani z uporabo in vzdrževanjem prostorov. 

 
23. člen 

 
V primeru, da na projektu sodelujejo podizvajalci, se v predhodnih členih navedeni prispevki 
obračunajo zgolj od dela projekta oz. od realiziranega prihodka projekta, ki se izvaja preko fakultete. 

 
24. člen 

 
Če razpisovalec projekta zahteva lasten finančni vložek fakultete v raziskovalni oz. razvojni projekt, o 
tem na predlog nosilca prijave odloča Upravni odbor fakultete v skladu s smernicami programa 
raziskovalnega in razvojnega dela. 
 

25. člen 
 

Vse pogodbe, ki predvidevajo prispevek fakultete manjši od navedenega v 19. oz. 20. členu, odobri 
Upravni odbor fakultete. 
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VI. VODENJE RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 
  
Začetek projekta 
 

26. člen 
 
Projekt se lahko začne izvajati po dveh poteh: 

 če je izbran za financiranje pri razpisovalcu projekta 

 če ga financira fakulteta iz svojih sredstev in je projekt sprejet v finančni načrt fakultete.  
 

27. člen 
 
Nosilec projekta in prodekan za znanstveno raziskovanje se medsebojno obvestita o rezultatih razpisa 
projekta; če je projekt odobren, prodekan za znanstveno raziskovanje takoj po prejetju obvestila o 
pridobitvi projekta pregleda in pripravi pogodbeno dokumentacijo v sodelovanju z nosilcem projekta 
in tajnikom fakultete.  
 
Podlaga za pripravo dokumentacije je vloga za projekt, ki se po pridobitvi projekta praviloma ne 
spreminja. Če v vlogi ni vseh podatkov za pripravo pogodbene dokumentacije, jih mora zagotoviti 
nosilec projekta.  
 

28. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje odpre nov raziskovalni oz. razvojni projekt v evidencah, ki jih 
vodi. 
 

29. člen 
 
Nosilec projekta v roku enega meseca od pridobitve raziskovalnega oz. razvojnega projekta skliče 
uvodni sestanek projektne skupine, na katerem razdeli naloge, določi njihove nosilce in roke za 
izvedbo in datum naslednjega sestanka. 
 
 
Načrtovanje projektov 
 

30. člen 
 
Pri načrtovanju projekta nosilec projekta s soglasjem članov v roku enega meseca od pridobitve 
projekta imenuje projektno skupino, določi naloge in izvajalce nalog, projektne mejnike in terminski 
in finančni načrt projekta, ki ga pripravi v sodelovanju s prodekanom za znanstveno raziskovanje. 
 
Izdelan finančni načrt s predvidenimi stroški projekta s podpisom potrdijo nosilec projekta in člani 
projektne skupine ter ga oddajo tajniku fakultete. 
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V programski skupini se materialni stroški in drugi stroški razdelijo v enakih deležih, kot so sicer 
razdeljeni FTE na člana skupine, razen če se člani skupine o tem dogovorijo drugače in to potrdijo s 
podpisi vseh članov. 
 

31. člen 
 
O razbremenitvi pedagoških delavcev zaradi opravljanja raziskovalnega dela odloči dekan praviloma 
ob pripravi vsakoletnega načrta izvedbe študijskih programov, po potrebi pa tudi med študijskim 
letom. Če se pedagoškemu delavcu med študijskim letom zmanjša posredna in neposredna 
pedagoška obveznost, se istočasno v letnem delovnem načrtu člana določi, kdo bo delo opravil ter se 
temu ustrezno popravi tudi osebne letne načrte dela teh pedagoških delavcev. 
 
Pedagoški delavec, ki želi uveljavljati razbremenitev, v predlogu dekanu opredeli obseg, vsebino 
razbremenitve in čas trajanja razbremenitve in navede in zagotovi ustrezen finančni vir za kritje 
stroškov razbremenitve. 
V primeru začasne razbremenitve zaradi raziskovalnega dela na projektu ima pedagoški delavec 
pravico, da po izteku projekta spet prevzame pedagoške obveznosti v obsegu, kot jih je imel prej. 
 
Finančni vir mora v celoti pokriti delež posrednih in neposrednih stroškov dela, ki mora biti enak 
deležu razbremenitve. V neposredne stroške dela štejejo: plača, prispevki in davki, prevoz na delo in 
iz njega, regres za prehrano.  
 

32. člen 
 
Če med izvajanjem projekta pride do nujnih sprememb zasedbe projektne skupine ali sprememb, ki 
imajo finančne učinke, nosilec o tem obvesti prodekana za znanstveno raziskovanje, ta pa tajnika 
fakultete in po potrebi tudi razpisovalca projekta. 
 
 
Spremljanje in podpora pri izvajanju projektov 
 

33. člen 
 
Med aktivnosti spremljanja in podpore sodijo sestanki projektne skupine, evidentiranje ur na 
projektih v evidence projektne pisarne, kadar to zahteva razpisovalec, interno in eksterno poročanje, 
postopki v primeru sprememb.  
 

34. člen 
 
Formalno evidenco ur porabljenega časa na projektu, če to zahteva razpisovalec oz. določa pogodba, 
vodi in o njej poroča nosilec projekta. 
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35. člen 

 
Nosilec vsakega projekta, tudi nosilec priprave vloge za razpis poskrbi, da se za vsak sestanek, kjer se 
uvajajo znatne spremembe načrta projekta oz. določajo naloge, vodi zapisnik sestanka, ki ga 
podpisanega v originalu hrani v projektni dokumentaciji.  
 
Zapisnik sestanka podpišejo oz. odobrijo (npr. po elektronski pošti) vsi udeleženci.  
 

36. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje in tajnik fakultete sta po funkciji zadolžena za spremljanje in 
podporo vsakega projekta.  
 
Če obstaja nevarnost, da bo prišlo do kršitve pogodbe, lahko dekan skliče  sestanek projektne 
skupine z namenom raziskovanja okoliščin in varovanja interesov fakultete ter varovanja avtonomije 
raziskovalnega dela projektne skupine. 
 

37. člen 
 
Eksterno poročanje financerju o stanju na projektu je na krovni ravni navadno opredeljeno že v 
pogodbeni dokumentaciji, podrobneje pa v načrtu projekta.  
 
Eksterno poročanje o projektu je dolžnost in odgovornost nosilke projekta, ki za primer svoje 
odsotnosti za poročanje določi namestnico.  
 

38. člen 
 

Za podpisovanje projekte dokumentacije vodja projekta pooblasti enega od članov projektne 
skupine.  Kopijo pooblastila odda tajniku fakultete.  
 
 
Zaprtje projektov 
 

39. člen 
 
Ko nosilec projekta preda vse pogodbene rezultate in dokumente v skladu s pogodbenimi določili 
razpisovalcu in ko od razpisovalca projekta prejme potrditev, o tem nemudoma obvesti projektno 
pisarno, ki projekt zapre. 
 

40. člen 
 
Po zaprtju projekta prodekan za znanstveno raziskovanje praviloma izvede pregled projekta in 
dokumentira rezultate pregleda.  
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Člani projektne skupine in vodja projekta v pregledu projekta po izvedbi sodelujejo tako, da 
zagotovijo morebitne dodatne informacije, ki jih potrebuje prodekan za znanstveno raziskovanje. 
 
O predčasnem zaprtju projekta odloča direktor fakultete kot podpisnik pogodb na predlog nosilca 
projekta ali prodekana za znanstveno raziskovanje.  
 
 

VII. POROČANJE O RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU FAKULTETE 
 

41. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje pripravi celostno poročilo o raziskovalnem in razvojnem delu 
fakultete, ki vsebuje: 
 

1. oceno trenutnega stanja raziskovalnega in razvojnega dela na fakulteti s poudarki na 
identifikaciji priložnosti za izboljšave,  

2. dosežene cilje in usmeritve in pojasnila o morebitnih odstopanjih od načrtov; 
3. seznam izvedenih raziskovalnih in razvojnih projektov in raziskovalnih in razvojnih projektov v 

teku ter porabo virov v primerjavi z načrtovanimi in pojasnila za odstopanja od načrtov. 
 
Skupno poročilo o raziskovalnem in razvojnem delu fakultete prodekan za znanstveno raziskovanje 
vključi v poslovno poročilo fakultete, ki ga pripravlja tajnik fakultete. 
 
 

VIII. POGOJI, KRITERIJI IN POSTOPKI ZA IZVOLITEV V RAZISKOVALNI NAZIV 
 

42. člen 
 
Pogoji in merila za izvolitev v posamezni raziskovalni naziv se ugotavljajo v skladu z normativnimi akti 
Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS, in sicer: 
 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. L. RS, št.: 22/06 in 61/06 Zdru-1); 
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št.: 41/09, 55/11 in 80/12); 
- Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Ur. L. RS, št.: 41/2009). 

 
43. člen 

 
Znanstveni delavci so voljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: asistent, znanstveni sodelavec, 
višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 
 
Znanstveni delavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne nazive 
visokošolskih učiteljev. 
 
Vrstni red izvolitev iz prvega odstavka tega člena se smiselno enako uporablja tudi za strokovno – 
raziskovalne in razvojne nazive. 
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44. člen 

 
Postopek za izvolitev v raziskovalni naziv se začne na podlagi vloge raziskovalca, vendar ne prej kot 
šest mesecev pred potekom veljavnosti izvolitve. Fakulteta je dolžna o tem pravočasno obvestiti 
nosilca naziva. 
 
Pisno vlogo z navedbo področja, za katerega se želi habilitirati, mora kandidat vložiti na Fakulteto za 
psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. 
 
Vloga je predčasna, če je vložena prej kot šest mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer je 
vloga redna. 
 
Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dosežku kandidata, lahko sprožijo 
trije raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega je kandidat predlagan, ki napišejo tri neodvisne 
utemeljitve. 
 

45. člen 
 
Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva raziskovalca predloži: 
 

- Prošnjo z navedbo raziskovalnega področja, izjemoma predmeta, 
- Življenjepis, iz katerega je razvidno kandidatovo strokovno, znanstveno-raziskovalno in 

izobraževalno delo, 
- Bibliografijo, zavedeno v sistemu SICRIS (COBISS, WoS) 
- Dokazila o izvolitvi v naziv, če ga je že imel; pri prvi izvolitvi tudi dokazila o dosedanjih 

zaposlitvah, 
- Overjene prepise visokošolske, univerzitetne, magistrske, specialistične ali doktorske 

diplome, 
- Dokazilo o znanju tujih jezikov pri prvi izvolitvi. 

 
Če komisija za imenovanje v nazive (komisija) ugotovi, da je predložena prošnja in dokumentacija 
nepopolna ali neustrezno sestavljena, pozove kandidata, da najkasneje v 15 dneh odpravi 
pomanjkljivosti. Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da je predlog 
umaknil. 
 

46. člen 
 
Če je bloga kandidata popolna, komisija preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev ter 
obravnava vse kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti kandidata, pri čemer posebej 
upošteva pet najpomembnejših znanstvenih oz. drugih relevantnih dosežkov, ki jih je kandidat 
navedel, in upošteva celotno bibliografijo kandidata, zavedeno v sistemu SICRIS (COBISS, WoS). 
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Na podlagi ugotovljenih pogojev in ostalih kazalcev in meril komisija predlaganega kandidata izvoli v 
višji oziroma isti naziv ali na predlog kandidata za izvolitev v predlagani raziskovalni naziv s sklepom 
zavrne. 
 
Če kandidat meni, da je v postopku izvolitve prišlo do kršitev, ki bi lahko vplivale na odločitev, sme v 
roku osmih dni od prejema sklepa podati obrazloženo pisno vlogo z dokazili, v kateri predlaga, da 
komisija ponovno preuči že sprejeto odločitev. 
 
Komisija lahko potrdi svojo prvotno odločitev ali pa sklep razveljavi in sprejme novo odločitev na 
podlagi predloga vsaj tri članske komisije za oceno strokovne usposobljenosti, ki jo za tak primer 
imenuje direktor s sklepom. 
 
Člani komisije za oceno strokovne usposobljenosti kandidata iz prejšnjega odstavka tega člena so 
lahko raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega kandidat prosi. 
 
V primeru izjemnega raziskovalca, ki presega nekatere pogoje v izvolitev, vendar ne izpolnjuje enega 
od pogojev, lahko fakulteta komisije predlaga izvolitev, vendar mora za to pridobiti mnenje 
Znanstvenega sveta ARRS. 
 
Izvolitveno obdobje velja od dneva, ko se je iztekla prejšnja veljavnost izvolitve. 
 
Raziskovalcem, ki jim v času postopka za izvolitev poteče veljavnost raziskovalnega naziva, komisija s 
sklepom podaljša veljavnost naziva do zaključka postopka. 
 
46. člen 
 
Poročevalci komisije so lahko raziskovalci istega ali višjega naziva, za katerega kandidat prosi. 
 
Če sestava komisije ni v skladu z določbo prejšnjega odstavka, senat za posamezen primer sestavo 
komisije s sklepom ustrezno spremeni. 
 
Na podiplomski stopnji (asistent in asistent z magisterijem) je raziskovalec lahko še enkrat izvoljen v 
isti naziv. 
 
Asistent z doktoratom je lahko še enkrat izvoljen v isti naziv (skupna doba v nazivu največ šest let) 
 
Ponovna izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca in višjega znanstvenega sodelavca ni omejena. 
 
Izvolitev v naziv znanstvenega svetnika je trajna. 
 
V strokovno-raziskovalni naziv asistent, višji asistent in v razvojni naziv: razvijalec, višji razvijalec so 
lahko raziskovalci še največ enkrat izvoljeni v isti naziv. 
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V naziv višji strokovno-raziskovalni asistent, strokovno-raziskovalni sodelavec in višji strokovno-
raziskovalni sodelavec in samostojni razvijalec, razvojni sodelavec in višji razvojni sodelavec so lahko 
raziskovalce izvoljeni večkrat v isti naziv. 
 
Izvolitev v naziv strokovno-raziskovalni svetnik in razvojni svetnik je trajna. 
 
Za ponovno izvolitev v isti naziv je v obdobju od zadnje izvolitve potrebno doseči najmanj polovico 
točk, kolikor jih je potrebno za izvolitev v višji naziv. 
 
Če kandidat ne doseže pogojev za ponovno izvolitev v isti naziv, se ga lahko izvoli v nižji naziv, za 
katerega izpolnjuje pogoje.  
 

IX. ARHIVIRANJE 
 

48. člen 
 
Ob zaprtju projekta nosilec projekta preda prodekanu za znanstveno raziskovanje dokumentacijo: 

 razpis ali javni poziv v primeru neposrednih dogovorov med naročnikom projekta in izvajalko, 

 dokumentacijo po tem pravilniku, vključno z zapisniki sestankov, 

 dokumentacijo o poročanju razpisovalcu, 

 povzetek projekta (za arhiviranje v knjižnici). 
 

49. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje prevzame dokumentacijo vsakega projekta s podpisom 
prevzemnega zapisnika. 
 
Če prodekan za znanstveno raziskovanje ugotovi pomanjkljivosti v predani dokumentaciji, o tem v 
roku 14 dni po prevzemu obvesti nosilca projekta.  
 
Nosilec projekta je dolžen dopolniti dokumentacijo v roku enega meseca po prejemu obvestila 
prodekana za znanstveno raziskovanje. V nasprotnem primeru prodekan za znanstveno raziskovanje 
o tem obvesti tajnika fakultete in direktorja, ki sta odgovorna za nadaljnje ukrepanje. 
 

50. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje hrani kopije vseh oddanih vlog na razpise v skladu z veljavnim 
zakonom o arhivskem gradivu. 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje preda dokumentacijo o projektu v hrambo v skladu z veljavnim 
zakonom o arhivskem gradivu knjižnici, potem ko vnese vse potrebne podatke in informacije o 
projektu v bazo znanja.  
 
Vsebinska dokumentacija o projektu skupaj s krovnim poročilom je na vpogled v knjižnici, kamor jo 
odda nosilec projekta.  
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51. člen 

 
Nosilec projekta oz. v njegovi odsotnosti namestnik, ki ga določi nosilec, v primerih, ko nosilec 
projekta ni več zaposlen na fakulteti, pa prodekan za znanstveno raziskovanje,  odgovarja na vsa 
vprašanja in zahteve razpisovalca tudi po zaprtju projekta. 
 
 

X. BAZA ZNANJA IN OBJAVA REZULTATOV  
RAZVOJNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA 

 
52. člen 

 
Prodekan za znanstveno raziskovanje vzpostavi in skrbi za bazo znanja o projektih, tako da so vsem 
raziskovalcem in pedagoškim delavcem na fakulteti na voljo ti podatki in informacije: 

 pregledi izvedenih projektov, 

 povzetki projektov, 

 število študentov, ki so sodelovali na projektu. 
 

53. člen 
 
Nosilec projekta zagotovi, da so kot avtorji znanstvenih in strokovnih objav, ki so nastale v okviru 
projekta, navedeni vsi sodelujoči v projektu, ki so sodelovali pri pripravi prispevka za objavo, tako da 
je kot prvi objavljen vedno nosilec teksta, ostali pa praviloma po vrstnem redu, glede na delež 
obremenitve pri pisanju prispevka. 
 
 

XI. PROMOCIJA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA FAKULTETE 
 

54. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje, nosilec projekta in člani projekte skupine promovirajo 
raziskovalno in razvojno delo fakultete v strokovni in širši javnosti tako, da osebno predstavljajo 
dosežke raziskovalnega in razvojnega dela in program na vseh srečanjih, ki se jih udeležujejo, in v 
medijih. 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje promovira raziskovalno in razvojno delo fakultete v strokovni in 
širši javnosti tako, da predstavlja dosežke raziskovalnega in razvojnega dela in program na intranetu 
in internetu z objavo: 

 letnega načrta raziskovalnega in razvojnega dela fakultete, 

 letnega poročila o opravljenem raziskovalnem in razvojnem delu na fakulteti, 

 opisov projektov v prijavnem postopku, 

 opisov projektov, ki se izvajajo, 

 nagrad in priznanj raziskovalcem in raziskovalnim skupinam. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani 

Rovšnikova ulica 2, SI - 1000 Ljubljana 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 6428878000, davčna št.: 38029812, 

transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361 pri banki Sparkasse d.d. 

www.sfu-ljubljana.si 
15/15 

55. člen 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje skupaj z direktorjem in dekanom fakultete ob pripravi letnega 
poslovnega načrta fakultete predvidi potrebne aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za 
raziskovalno in razvojno delo fakultete za teme in projekte, ki jih predlaga raziskovalno-razvojni 
kolegij. Dogovorjene aktivnosti se vključi v poslovni načrt fakultete. 
 
Prodekan za znanstveno raziskovanje o aktivnostih iz prejšnjega odstavka redno poroča na 
raziskovalno-razvojnem in dekanjinem kolegiju. 
 
 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

56. člen 
 
Fakulteta mora uskladiti notranjo organizacijo in poslovanje s tem pravilnikom najpozneje v roku 15 
dni po sprejemu na senatu fakultete. 
 

57. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po sprejemu na senatu fakultete, pri čemer so isti dan z 
njegovo vsebino seznanjeni vsi zaposleni fakultete. 
 
  
 
 
Dekanica: 
 
Izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


