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Odgovorna uradna oseba:

Prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, direktor inštituta

Datum prve objave
kataloga:
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Datum zadnje spremembe:

03. 04. 2017

Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:

http://www.pei.si

Druge oblike kataloga

Katalog IJZ PI v fizični obliki je dostopen na sedežu Pedagoškega
inštituta, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
področja organa:

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Inštitut kot osrednja organizacija za raziskovanje vzgoje in
izobraževanja, povezan z visokošolskimi organizacijami, opravlja:
• temeljne raziskave na področju razvijanja edukacijskih znanosti in
njihovega interdisciplinarnega povezovanja,
•

temeljne raziskave na področju vzgoje in izobraževanja s
poudarkom na družinski, predšolski, osnovnošolski in
srednješolski ter visokošolski problematiki, na področju
izobraževanja odraslih in neformalnega izobraževanja,

•

razvojne in aplikativne raziskave na istih področjih, usposabljanje
in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev v skladu z zakonodajo
ter drugo izobraževanje,

•

svetovanje,

•

diseminacijo rezultatov raziskovalnega dela,

•

pedagoško dejavnost na področju višjega, visokega in
univerzitetnega izobraževanja,

•

druge naloge v skladu z zakonodajo in ustanovnim aktom.

•

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
(vodja: Jerneja Jager);

•

Center za evalvacijske študije (vodja: dr. Ana Kozina);

•

Center za preučevanje kognicije in učenja (vodja:dr. Alenka Gril);

•

Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju (vodja: dr.
Igor Žagar Žnidaršič);

•

Center za filozofijo vzgoje (vodja: dr. Zdenko Kodelja);

•

Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in
izobraževanju (vodja: dr. Darko Štrajn);

•

Center za uporabno epistemologijo (vodja: dr. Eva Klemenčič);

•

Infrastrukturni center (vodja: mag. Mojca Čuček)

•

Uprava

Organigram organa

•

http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=9

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

•

Tamara Kotnik, univ. dipl. prav., tel. št. 01 420 12 44,

•

e-pošta: tamara.kotnik@pei.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Predpisi EU

•

Zakoni in podzakonski akti s področja delovanja

•

Ratificirane mednarodne pogodbe

•

Programski dokumenti

•

Evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov

•

Državni ali lokalni register predpisov

•

Povezava na EU portal

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih dokumentov

•

Program dela Javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut za
obdobje 2014 - 2018

2.f Javni razpisi in javna naročila
•

https://www.enarocanje.si/

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

• Dostop preko spleta: www.pei.si
• Fizični dostop do posameznih sklopov informacij:
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih
najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma tematskih
sklopov (samodejno generiran

V pripravi

seznam, ki ga določa
povpraševanje po posamezni
informaciji)

podpis odgovorne osebe:
prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič
direktor

