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Pravilnik 
 

Fakultete za psihologijo 
 

zasebne Univerze Sigmunda Freuda  
 

 
(Sklep senata z dne 13. 3. 2020)  

 
 
 
 

Preambula 
 

 
Na podlagi statuta zasebne Univerze Sigmunda Freuda Dunaj in v skladu z njim je bil 

objavljen naslednji Pravilnik s predpisi Fakultete za psihologijo.  

 
 
 

Fakulteta za psihologijo in njeni člani  
 
 
 

 
§ 1 Splošno 
 

 

(1) Namen Fakultete za psihologijo je znanstveno raziskovanje, razvoj in poučevanje nauka 

psihologije in z njo povezanih disciplin na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda. S tem prispeva 

k reševanju problemov človeka ter k uspešnemu razvoju družbe in naravnega okolja.  

 
 
(2) Fakulteta za psihologijo na Dunaju ima svoje oddelke za psihologijo tudi v Berlinu, 

Linzu, Ljubljani in Milanu.  

 
 
(3) Fakulteta je usmerjena v raziskovanje in v raziskovalno vodeno akademsko 

poučevanje, s čimer prispeva nova znanstvena spoznanja. V odprti in strpni skupnosti 

učiteljev in študentov v razsvetljeni družbi znanja se prizadevanja za izobraževanje in 

avtonomijo posameznika izvajajo z znanostjo.  
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Spodbujanje študentov gre z roko v roki z razvojem sposobnosti in kvalifikacij, tako na 

področju znanstvenih vsebin kot tudi na področju metodoloških spretnosti in veščin ter 

razvoja osebnosti. S tem prispevamo k premagovanju družbenih izzivov v spreminjajoči se 

družbi, ki je človeška in spolno enakopravna ter omogočamo študentom dunajske zasebne 

Univerze Sigmunda Freuda, da delujejo poklicno in družbeno odgovorno.  

 
 

§ 2 Organi fakultete 
 

 

Organi fakultete so konferenca fakultete, dekan in prodekani.  

 
 

§ 3 Člani fakultete 
 

 

(1) Člani fakultete delujejo na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj in so na njej 

zaposleni, če je njihova zaposlitev redna in obsega vsaj 20 delovnih ur tedensko.  

 
 
(2) Dekan se lahko odloči, da sprejme med člane fakultete dodatne osebe. Za sprejem je 

potrebna usmeritev k poslanstvu fakultete (v skladu s § 1 (1)) in sodelovanje pri raziskavah, 

poučevanju ali vsebinski podpori fakultete ali njenih študijskih programov.  

 
 
(3) Pripadnost fakulteti se zaključi, ko ustrezne zahteve oz. pogoji za članstvo niso več 

izpolnjeni.  

 

 

(4) V kolikor član fakultete resno krši svoje dolžnosti, ga lahko konferenca fakultete izključi s 

fakultete. Med resne kršitve dolžnosti spadata tako začasna kršitev bistvenih dolžnosti iz 

statuta zasebne univerze in kršitev predpisov iz pravilnika fakultete ali drugih veljavnih pravil 

kot tudi škodovanje ugledu fakultete zaradi ponavljajočih se izjav ali dejanj, ki slabo vplivajo 

na ugled fakultete.  
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Konferenca fakultete 
 

 

§ 4 Namen 
 

 

Konferenca fakultete pomaga fakulteti pri oblikovanju skupnega mnenja o vseh zadevah, ki 

so v statutu univerze dodeljene samoupravljanju fakultete.  

 
 

§ 5 Sestava 
 

 

(1) Konferenco fakultete sestavlja poleg dekana še dvanajst oseb, ki prihajajo iz različnih 

organov fakultete, in sicer:  
 

trije predstavniki profesorjev, 
 

trije predstavniki znanstvenega osebja s področja raziskav in poučevanja (mladi 
raziskovalci in asistenti), 

 
trije predstavniki študentov in  

 
trije predstavniki neznanstvenega univerzitetnega osebja (referat, uprava) Fakultete za 
psihologijo. 

 

 
(2) Mandat predstavnikov posameznih organov konference fakultete traja 

tri leta.  

 
 

(3) Nove volitve predstavnikov posameznih organov fakultete organizirajo in 

izvedejo organi fakultete. Ponovna imenovanja so dovoljena.  

 

 

(4) Član delovne skupine za vprašanja enakih možnosti ima pravico, da se udeleži 

sej konference fakultete v svetovalni vlogi.  

 
 

(5) Dekan omogoča predstojnikom oddelkov za psihologijo na dislociranih enotah v Berlinu, 

Linzu, Ljubljani in Milanu, da lahko sodelujejo kot člani konference fakultete s pravico do 

glasovanja pri vseh zadevah, ki so povezane s posamezno enoto.   
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(6) Prodekani sodelujejo kot člani konference fakultete brez pravice do glasovanja, razen če 

so prisotni kot predstavniki profesorjev oz. znanstvenega osebja s področja raziskav in 

poučevanja.  

 
 

§ 6 Vodenje in organizacija konference fakultete 
 

 

(1) Za organizacijo in vodenje konference fakultete skrbi dekan.  

 
 
(2) Dekan mora konferenco fakultete sklicati dvakrat v vsakem semestru. 
 
 

(3) Dekan ali trije poljubni člani konference fakultete lahko, v kolikor je to potrebno, poleg 

dveh obveznih konferenc fakultete na semester skličejo dodatne konference fakultete oz. 

jih v drugem primeru člani skličejo s pomočjo dekana. Če je dekan s strani treh članov 

konference fakultete obveščen o potrebi po dodatni konferenci, jo mora sklicati v 

časovnem okviru dveh tednov od seznanitve. Tako sklicano konferenco fakultete je 

potrebno izvesti v naslednjih štirih tednih.  

 
 
(4) Če se vsi člani konference fakultete istočasno nahajajo na istem kraju, se lahko 

konferenca fakultete izvede brez predhodnega sklica, a pod pogojem, da se vsi člani 

konference fakultete strinjajo, da bodo konferenco izvedli priložnostno. Pogoji so izpolnjeni 

tudi v primeru, če so člani konference fakultete na konferenci prisotni prek sredstev za 

komunikacijo na daljavo.  

 
 
(5) Konferenco fakultete je potrebno sklicati v pisni obliki po navadni ali elektronski pošti 

najmanj teden dni pred sejo, vabilo pa mora vsebovati kraj, čas in začasni dnevni red.   

 
 
(6) Vsak član lahko predstojniku do tri dni pred začetkom seje poda predloge k dnevnemu 

redu. 

 
 
(7) Konferenca fakultete se izvaja na lokaciji zasebne Univerze Sigmund Freud Dunaj.  
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(8) Udeležba na konferenci lahko poteka tudi na daljavo, s pomočjo komunikacijskih 

sredstev, kot sta telefonska ali video konferenca. 

 

 

(9) Dekan sestavi dnevni red, ki mora vsebovati naslednje točke:  
(i) Pozdrav in uvodni nagovor 
 
(ii) Preverjanje prisotnosti 
 
(iii) Preverjanje sklepčnosti 
 
(iv) Preverjanje pooblastil zastopnikov in njihovih glasovnih pravic  
 
(v) Potrditev zapisnika prejšnje seje 
 
(vi) Potrditev dnevnega reda 
 
(vii) Poročilo predsednika 
 
(viii) Poročilo posameznih organov 
 
(ix) Razno  
 

 

§ 7 Glasovanje in zahteva po sprejetju sklepa  
 

 

(1) Konferenca fakultete je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica njenih članov, razen v 

primerih, navedenih v § 7 (2).  

 
 
(2) Za izvolitev dekana oz. za sprejetje sklepa o zahtevi za razrešitev dekana zaradi hude 

kršitve dolžnosti ter za spremembo predpisov v okviru pravilnika fakultete je potrebna 

fizična prisotnost vsaj dveh tretjin članov konference fakultete (tudi preko sredstev za 

komunikacijo na daljavo).  

 
 
(3) Sklepi so sprejeti z navadno večino, razen v primerih, navedenih v § 7 (4).  

 
 
(4) Sklepi o zahtevi oz. o predlogu za razrešitev dekana zahtevajo soglasje, pri čemer 

oseba, na katero je ta zahteva vezana, nima pravice do glasovanja. Sklepi, ki vodijo k 

spremembam predpisov v okviru pravilnika fakultete, zahtevajo soglasje vsaj dveh tretjin 

prisotnih članov konference fakultete.  
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(5) Navadna večina se upošteva, če je število oddanih glasov za zahtevo oz. predlog 

večje od polovice števila upravičencev do glasovanja, ki so prisotni pri glasovanju. 

Upravičenci do glasovanja, na katere je bil glas prenešen, se tukaj štejejo dvakrat. 

Vzdržani glasovi se ne štejejo za glasove proti.  

 
 
(6) Če je število oddanih glasov za zahtevo oz. predlog večje od vsaj dveh tretjin števila 

upravičencev do glasovanja, ki so na glasovanju prisotni, se upošteva dvotretjinska 

večina. 

 
 
(7) Kandidati, ki kandidirajo za izvolitev dekana, pri glasovanju za izvolitev dekana nimajo 

pravice glasovanja.  

 

 

(8) V kolikor se član konference fakultete seje ne more udeležiti, lahko svoj glas prenese na 

drugega člana. Prenos glasu mora biti predložen pisno pred začetkom seje.  

 
 
(9) Pri glasovanju se morajo glasovi članov, ki imajo pravico do glasovanja in na katere je bil 

glas prenešen, šteti dvakrat. Glasovi se štejejo dvakrat le takrat, če je bilo na isto osebo 

prenešen več kot en glas.  

 
 
(10) V primerih, ki so navedeni v § 7 (2) in (4), prenos glasov ni mogoč.  
 

 

(11) Glasovanje je odprtega tipa in poteka z dvigovanjem rok ali z drugače jasno 

prepoznavnim izražanjem volje. 

 
 
(12) Vzdržani glasovi se ne štejejo kot glasovi proti.  
 

 
(13) V primeru izenačenega glasovanja odloči glas dekana oz. predsednika konference 

fakultete. 

 
 
(14) Tajno glasovanje poteka načeloma pri glasovanju za izvolitev dekana in zmeraj 

takrat, ko to zahteva član s pravico do glasovanja.  
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(15) Z izjemo primerov, ki so navedeni v § 7 (2) in (4), so lahko sklepi konference fakultete 

sprejeti tudi s sklepom o kroženju. Po tem, ko so o tovrstnem glasovanju obveščeni vsi 

člani, poteka glasovanje elektronsko, ali preko e-pošte ali z uporabo elektronske platforme 

za glasovanje. Odločitev tovrstnega glasovanja začne veljati, ko vsi člani s pravico do 

glasovanja oddajo svoj glas.  

 

 

§ 8 Odbori 
 

 

Konferenca fakultete lahko za izvajanje svojih nalog ustanovi tudi posamezne odbore.  

Predsednika odbora izbere konferenca fakultete z navadno večino. Nato predsednik odbora 

izbere ostale člane odbora. Člani odbora so lahko člani konference fakultete, a ni nujno. 

Sestava odbora mora biti v vsakem primeru potrjena s strani konference fakultete. Za delo 

odbora so veljavne iste določbe kot za konferenco fakultete.  

 
 

§ 9 Naloge konference fakultete  
 

 

K nalogam konference fakultete spadajo: 
 

a) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom fakultete; 
 
b) volitve dekana; 
 
c) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi z notranjo strukturo fakultete;  
 
d) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s študijskimi predpisi; 
 
e) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom o sprejemu; 
 
f) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom o izpitih;  
 
g) potrditev ali sprememba odredbe o novih študijskih programih (redni univerzitetni 

študiji in univerzitetni tečaji); 
 
f) potrditev ali sprememba študijskega programa oz. učnega načrta;  
 
g) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom imenovanja;  
 
h) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom o habilitacijskih predpisih; 
 
i) potrditev ali sprememba odredbe v povezavi s pravilnikom o kvalifikacijskih predpisih; 
 
j) imenovanje komisije za imenovanje v skladu s predpisi, določenimi v 

pravilniku za imenovanje; 
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k) imenovanje habilitacijske komisije v skladu s predpisi, določenimi v habilitacijskem 

pravilniku; 

 

l) sodelovanje pri izvedbi kvalifikacijskih postopkov v skladu z določbami iz uredbe o 

zahtevanih kvalifikacijskih pogojih; 
 
m) sodelovanje pri razvoju instrumentov za zagotavljanje kakovosti; 
 
n) strateško načrtovanje v povezavi s fakulteto.  

 

 

Dekan 
 
 

§ 10 Funkcija dekana 
 

 

(1) Dekan vodi Fakulteto za psihologijo. V skladu s statutom zasebne Univerze 

Sigmunda Freuda je odgovoren za vse redne univerzitetne študije in univerzitetne 

tečaje, ki se izvajajo na fakulteti, za vse storitve, ki se izvajajo v okviru psihološke 

ambulante, ter za določene dele proračuna fakultete, ki spadajo pod samoupravljanje 

fakultete.  

 
 

§ 11 Izvolitev dekana 
 

 

(1) Člani fakultete, ki pripadajo organu profesorjev, imajo pri izvolitvi dekana 

pasivno volilno pravico.  

 
 
(2) Volitve potekajo v skladu z določbami § 5 (2), v obliki tajnega glasovanja konference 

fakultete. Formalno imenovanje opravi rektorat.  

 
 
(3) Formalno imenovanje dekana opravi rektorat.  
 

 
(4) Rektorat lahko v utemeljenih primerih izbranega kandidata zavrne. Če spozna 

konferenca fakultete obrazložitev zavrnitve za upravičeno, se volitve ponovijo. Kandidat, ki 

ga je rektorat zavrnil, ni več volilno upravičen. V kolikor se konferenca fakultete ne strinja z 

zavrnitvijo rektorata, se vključita senat in univerzitetni svet.  
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(5) Mandat traja tri leta. Ponovna kandidatura za imenovanje je dovoljena.  
 

 

(6) Če dekan predčasno zaključi svoj mandat, je za preostali mandat potrebno izmed 

profesorjev konference fakultete izvoliti njegovega naslednika v skladu s pogoji, določenimi 

v § 7 (2) in (4). Prorektorji ostanejo na svojem položaju do konca mandata. 

 
 
(7) Konferenca fakultete lahko dekana zaradi upravičene izgube zaupanja odstavi v skladu s 

določbami v § 7 (2) in (4). 

 
 
(8) Rektorat lahko dekana po zaslišanju konference fakultete glede na določbe statuta v 

skladu s § 11 (4) in (5) razreši njegove funkcije zaradi hude kršitve dolžnosti, obsodbe 

kaznivega dejanja, pomanjkanja zdravja ali upravičene izgube zaupanja.  

 
 

§ 12 Naloge dekana 
 

 

Naloge dekana so navedene pod točko § 11 (6). K njegovim nalogam spadajo tudi: 

 sklic in vodenje konference fakultete; 

zagotavljanje sodelovanja oddelkov za psihologijo v Berlinu, Linzu, Ljubljani in Milanu 

s Fakulteto za psihologijo na Dunaju; 

sklenitev sporazumov o proračunu fakultete, ki spada pod samoupravljanje fakultete, 

s kanclerjem zasebne univerze; 

strateško načrtovanje in organizacija ter usmeritev znanstvene raziskave; 

aktivno spodbujanje mladih znanstvenikov.  
 
 

 
Prodekani 

 

 

§ 13 Funkcije in imenovanje prodekano 
 
Če dekan meni, da sta zastopanje in podpora pri vodenju poslovanja nujni, lahko iz kroga 
profesorjev ali znanstvenega osebja s področja raziskav in poučevanja imenuje prodekane.   
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(2) Formalno imenovanje izvede rektorat.  
 

 
(3) Mandat prodekanov se konča z iztekom mandata dekana, pri čemer je 

mogoče ponovno imenovanje.  

 
 
(4) Rektorat lahko prodekana po zaslišanju konference fakultete glede na določbe statuta v 

skladu s § 11 (4) in (5) razreši njegove funkcije zaradi hude kršitve dolžnosti, obsodbe 

kaznivega dejanja, pomanjkanja zdravja ali upravičene izgube zaupanja.  

 
 

§ 14 Naloge prodekanov 
 

 

(1) Naloge prodekanov morajo biti opredeljene v ločenem opisu funkcij, ki ga sestavi 

dekan.   

 
 
(2) Poimenovanje prodekanov izhaja iz njihovega opisa funkcij in področja delovanja 

(npr. prodekan za raziskavo, za poučevanje itd.).   

 
 
(3) Dekan je upravičen, da posamezne naloge, ki so povezane z njegovo funkcijo, do 

preklica preloži na prodekane. Prodekani zastopajo dekana, če ta iz objektivnih razlogov 

svojih nalog ne more opravljati in bi bil njihov odlog neugoden oz. škodljiv.  

 

 

 

Vodje študijskih programov  

 

§ 15 Funkcija 
 

 

(1) Dekan lahko ob upoštevanju njegove odgovornosti za študijske programe, ki jih nudi 

fakulteta, koordinacijo in nadzor za študijski program ali tečaj prenese na člana fakultete.  

 
 
(2) Koordinatorji študijskih programov ali tečajev imajo naziv vodje študijskih 

programov.  
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(3) Mandat vodij študijskih programov se končna z mandatom dekana. Ponovno 

imenovanje je mogoče.  

 
 
(4) Dekan lahko vodje študijskih programov razreši njihove funkcije na podlagi 

upravičene izgube zaupanja.  

 
 

§ 16 Naloge 
 

 

Naloge vodij študijskih programov morajo biti opredeljene v ločenem opisu funkcij, ki ga 

sestavi dekan.   

 
 

Predstojniki oddelkov 
 

 

§ 17 Funkcija 
 

 

(1) Dekan lahko ob upoštevanju njegove odgovornosti organizacijo in izvedbo študijskih 

programov psihologije v Berlinu, Linzu, Ljubljani in Milanu prenese na člana fakultete, ki 

deluje na posamezni dislocirani enoti.  

 
 
(2) Naziv njegove funkcije se glasi predstojnik oddelka za psihologijo.  
 

 
(3) Mandat predstojnikov oddelkov se končna z iztekom mandata dekana. Ponovno 

imenovanje je mogoče.  

 
 

§ 18 Naloge 
 

 

Naloge predstojnikov oddelkov morajo biti opredeljene v ločenem opisu funkcij, ki ga sestavi 

dekan.   
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Spremembe pravilnika fakultete 
 

 

§ 19 Zahteve za predloge in sprejetja sklepov   
 

 

(1) Člani konference fakultete lahko pisno pri dekanu najkasneje tri tedne pred sejo 

fakultete vložijo zahteve za spremembe pravilnika fakultete.  

 
 

(2) Spremembe, ki jih prejme dekan, je potrebno najkasneje dva tedna pred sejo 

fakultete posredovati članom konference fakultete.  

 
 
(3) Za spremembo pravilnika fakultete veljajo pogoji, določeni v § 7 (2) in (4). 

 
 
(4) Spremembe pravilnika fakultete so mogoče le, če niso v nasprotju s statutom SFU.  

 
 

 
 

Končna določba 
 

 

§ 20 Začetek veljavnosti 

 

 

Ta pravilnik fakultete začne veljati z odobritvijo akademskega senata zasebne Univerze 

Sigmund Freud Dunaj in z obvestilom vseh članov fakultete.  


