Na osnovi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS št. 115/04) je Senat
Univerze v Mariboru na 20. seji dne 21. 6. 2005 sprejel
PRAVILNIK O PRIDOBITVI STATUSA
»UNIVERZITETNI CENTER« NA UNIVERZI V MARIBORU
št: A 14/2005 - 2 BB
1. člen
Z namenom izvajanja, organiziranja in spodbujanja izobraževalnega in
raziskovalnega dela, prenosa uporabe in sodobnih metod dela, spoznanj in
dosežkov
ter tudi za opravljanje računalniške in informacijsko
dokumentacijske dejavnosti lahko Univerza v Mariboru podeljuje status
»univerzitetni center« že obstoječim znanstveno-raziskovalnim infrastrukturnim
in umetniškim centrom .
2. člen
Centri, ki razpolagajo z zahtevno in drago raziskovalno infrastrukturo in imajo
ustrezno kadrovsko zasedbo ter so namenjeni izvajanju študijskih in
znanstvenoraziskovalnih programov najmanj dveh fakultet ter so skupnega
infrastrukturnega značaja, lahko na predlog rektorja ali dekanov
zainteresiranih fakultet pridobijo status univerzitetnega centra. O pridobitvi
statusa univerzitetnega centra odloča Senat Univerze Maribor.
3. člen
Univerzitetni center lahko deluje kot organizacijska enota v okviru že
obstoječe članice oziroma njenega oddelka ali inštituta.
4. člen
Status univerzitetnega centra lahko pridobi le organizacijska enota, ki ima
raziskovalno skupino verificirano pri pristojnem ministrstvu za pristojnem za
visoko šolstvo oziroma znanost in izvaja tudi temeljni raziskovalni program, ki
ga financira ustrezni organ na ravni Republike Slovenije.
5. člen
Delo Univerzitetnega centra usklajuje in vodi predstojnik, ki ga imenuje in
razrešuje rektor. Predstojnik univerzitetnega centra je imenovan za štiri leta in
je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan za predstojnika
Univerzitetnega centra. Za predstojnika Univerzitetnega centra je lahko

imenovan le visokošolski učitelj z nazivom rednega profesorja ali znanstveni
delavec
z
nazivom
znanstveni
svetnik
iz
strokovnega
znanstvenoraziskovalnega področja dejavnosti centra.
6. člen
Univerzitetni center se ustanovi z Aktom o ustanovitvi. Akt o ustanovitvi
Univerzitetnega centra zajema:
- naziv in sedež centra,
- organizacijsko obliko,
- dejavnost centra,
- kadrovsko zasedbo,
- način poslovanja centra,
- pravice in obveznosti ustanoviteljev.
7. člen
Akt o ustanovitvi Univerzitetnega centra podpišejo dekani zainteresiranih
članic ter rektor univerze.
8. člen
Ta pravilnik sprejme Senat UM in začne veljati naslednji dan pa objavi v
obvestilih Univerze v Mariboru.
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