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PRAVILNIK O KATEDRAH IN INŠTITUTIH  

Katedre 

1.člen 

Temeljna enota pedagoškega dela na NTF je oddelek, katedra pa je organizacijska enota 

pedagoško-raziskovalnega  procesa, ki ga izvaja posamezni oddelek. 

Združuje visokošolske učitelje in sodelavce določenega področja stroke in: 

- samostojno izvaja pedagoški in raziskovalni program ter strokovno in umetniško delo na tem  

  področju stroke, 

- sestavljajo jo učitelji, sodelavci in raziskovalci, 

- ima določeno opremo za pedagoško, raziskovalno, strokovno in umetniško delo in skrbi za  

  njeno  vzdrževanje, uporabo in obnovo, 

- skrbi tudi za pridobivanje finančnih sredstev. 

Katedra sodeluje z drugimi katedrami oddelka v pedagoškem, raziskovalnem, strokovnem in 

umetniškem delu. Sodeluje lahko tudi v okviru oddelka z drugimi oddelki, fakultetami ali 

posamezniki, doma in v tujini.  

2.člen 

Katedra v okviru oddelka opravlja predvsem naslednje naloge: 

  - sodeluje pri pripravi študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta 

  - predlaga učne načrte za predmete, ki jih izvaja  

  - na vseh stopnjah študija skrbi za redno izvajanje pedagoškega dela 

  - organizira in izvaja znanstvenoraziskovalno ali umetniško delo 

  - daje predloge za izobraževanje in zaposlovanje učiteljev, znanstvenih delavcev in  

    sodelavcev 

  - v sodelovanju z drugimi katedrami goji interdiciplinarnost 

  - opravlja druge naloge, povezane s študijskim, znanstveno raziskovalnim ali umetniškim  



    delom. 

3.člen 

Delo katedre vodi predstojnik katedre, ki ga na predlog delavcev katedre imenuje  

Svet oddelka za dobo dveh let. 

Po poteku dveh let je lahko ista oseba ponovno imenovana za predstojnika. 

4.člen 

Predstojnik katedre ima naslednje naloge: 

- organizira delo na katedri 

- skrbi za redno izvajanje pedagoškoizobraževalnega, znanstvenoraziskovalnega in 

umetniškega   

  dela ter drugega  dela v skladu z letnim delovnim načrtom katedre, oddelkov in fakultete 

- skrbi za izvrševanje sklepov organov oddelka in fakultete 

- skrbi za enakomernost pedagoških obremenitev delavcev ter enakomerno obremenitev 

delavcev   

  z razvojnim in raziskovalnim delom. 

Inštitut 

5.člen 

Inštitut združuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in sodelavce istih oziroma 

sorodnih strokovnih področij. Pri delu inštituta lahko sodelujejo tudi strokovnjaki za ustrezno 

področje iz drugih organizacij in ustanov.    

Inštitut se oblikuje glede na naravo znanstveno raziskovalnega dela skladno z Zakonom o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS 96/02). 

Raziskovalne skupine za znanstveno raziskovalno delo so evidentirane na ministrstvu, 

pristojnem za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

Raziskovalno delo z gospodarstvom poteka preko  ustanove notranjih inštitutov. 

6.člen 

Inštitut je organizacijska enota oddelka NTF,  preko katere oddelek: 

- skupaj s katedrami koordinira in organizira raziskovalno delo  



- skrbi za zagotovitev raziskovalnih nalog 

- skrbi za zagotovitev atestov strokovnih analiz in drugih strokovnih nalog 

- skrbi za popolno zasedenost raziskovalnih kapacitet oddelka 

- skrbi za pravočasno realizacijo pogodb v zvezi z raziskovalnim delom 

- skrbi za pravilno in ažurno vodenje administrativnega dela v zvezi z raziskovalnim delom. 

7.člen 

Inštitut vodi predstojnik inštituta, ki ga imenuje Svet oddelka za dobo dveh let. Po preteku 

dveh let je lahko ista oseba ponovno imenovana za predstojnika. 

8.člen 

Inštitut ima strokovni svet, ki ga sestavljajo: 

predstojnik oddelka, predstojniki kateder in predstojnik inštituta. 

9.člen 

Naloge strokovnega sveta so predvsem, da: 

- usklajuje delovni program inštituta 

- organizira sodelovanje z drugimi organizacijami zaradi napredka raziskovalnega dela 

- v skladu z raziskovalnim programom oddelka organizira znanstveno raziskovanje 

- predlaga v sprejem letno poročilo, finančni načrt v okviru finančnega načrta oddelka 

- razpravlja o vseh vprašanjih, ki spadajo v delokrog inštituta. 

 10.člen 

Naloge predstojnika inštituta  so, da: 

- skrbi za pripravo delovnega programa inštituta, 

- vodi tekoče posle inštituta 

- izvršuje sklepe oddelka in inštituta 

- pripravlja letno poročilo, finančni načrt. 

11. člen 

Katedra in Inštitut predstavljata stroškovni mesti, za kateri se vodijo vsi prihodki in odhodki. 



12.člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o katedrah in inštitutih z dne 

20.3.1997 in 29.5.1997. 

13.člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu fakultete. 
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