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1 UVOD REKTORJA
Na zaþetku leta 2008 je bila Univerza na Primorskem (UP) v kritiþnem finanþnem položaju
tako zaradi prezadolženosti za investicije (pretila je sodna dražba objektov rektorata in UP
FHŠ), kot tudi zaradi ustvarjanja tekoþe izgube na þlanicah in na rektoratu. Konec leta 2008
smo po skoraj dveh letih uspeli razrešiti finanþne težave, povezane z naložbo v Armerijo in
Foresterijo. Uspeli smo razrešiti tudi veþino težav pri financiranju dejavnosti univerze.
Reševanje problemov povezanih z naložbo Armerija Foresterija in novogradnjo Fakultete za
humanistiþne študije je moþno zaviralo razvoj UP. Nova Vlada RS je novembra 2008 sprejela
odloþitev o plaþilu obveznosti UP in tako smo izvajalcem plaþali vse dolgove. To je bil
pomemben korak za našo mlado univerzo, saj nam omogoþa, da se lahko konþno posvetimo
izkljuþno našemu delu in nadoknadimo zamujeno. Sedaj lahko spet razmišljamo razvojno
tudi na podroþju investicij.
Nov investicijski zagon na obmoþju obþine Koper nam poslej omogoþa tudi odloþitev Mestne
obþine Koper o neodplaþnem prenosu lastništva zemljišþa sprejeta s strani za tako
imenovani kampus Sonce.
V letu 2008 smo tako na študijskem kot tudi na raziskovalnem podroþju sprejeli vrsto novih
pravnih aktov in razvojnih dokumentov, ki so osnova za preglednejše in bolj urejeno
delovanje in za dvig kakovosti in privlaþnosti naših študijskih programov in raziskovalnega
dela univerze ter za veþjo notranjo povezanost (integracijo) UP.
Tako smo poleg obsežne spremembe statuta in akta o sistemizaciji in vrste pravilnikov ter
navodil s podroþja študijske in tudi raziskovalne dejavnosti npr. oblikovali in sprejeli tudi
Strategijo srednjeroþnega razvoja UP 2009-2013 in 43 kazalnikov kakovosti, ki pokrivajo
podroþje izobraževanja, raziskovalno - razvojne in umetniške dejavnosti, mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja, medsebojnega sodelovanja þlanic UP, upravljanja in
financiranja in promocijske dejavnosti, poseben del pa pokriva dejavnost povezana s
študentskimi domovi.
Ti pravni in razvojni akti oz. njihove spremembe bodo prispevale k sprotnemu spremljanju
naše uspešnosti pri uresniþevanju postavljenih ciljev in s tem k dvigu ravni prepoznavnosti in
uspešnosti UP ter njene primerljivosti z univerzami in drugimi visokošolskimi institucijami v
Evropi in drugod po svetu.
Predvsem pa smo na ta naþin vzpostavili nove še bolj trdne temelje za utrjevanje partnerstva
akademske in študentske skupnosti, na þemer temelji delovanje naše univerze. Študentje
vse bolj postajajo pomemben dejavnik odloþanja o vseh vprašanjih pomembnih za delovanje
in razvoj univerze.
Univerza na Primorskem je v letu 2008 sprejela vrsto aktov s katerimi je bistveno poveþala
uþinkovitost nadzora nad izvajanjem študijskih programov in v ta namen vzpostavila posebno
stalno delovno telo Senata UP. Vzgib za to so bile tudi ugotovitve doloþenih nepravilnosti v
prijavno vpisnih postopkih in postopkih prehodov med študijskimi programi.
V študijskem letu 2008/2009 smo razširili našo študijsko dejavnost; zaþeli so izvajati štiri
nove študijske programe, in sicer univerzitetne programe 1. stopnje Medijski študiji (UP
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FHŠ), Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta (UP FAMNIT) ter magistrski študijski
program 2. stopnje Zdravstvena nega (UP VŠZI).
Z 12 razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 (od tega 8 dodiplomskih in 4
podiplomski) se je število le-teh v študijskem letu 2008/09 povzpelo na 47 razpisanih
programov ter 73 akreditiranih študijskih programov (na dan 31. 12. 2008).
Pomemben razvojni korak naprej je tudi preoblikovanje Visoke šole za turizem Portorož v
Fakulteto za turistiþne študije Portorož – Turistica.
Skladno z razvojno usmeritvijo širitve izobraževalne dejavnosti predvsem na podroþju
tehniþnih in naravoslovnih ved, smo v letu 2008 sprožili postopke akreditacije novih
programov s podroþja naravoslovja in tehnike, kot na primer Mehatronski in adaptronski
sistemi in tehnologije ter Gradbeništvo in urbanizem.
Žal se, kljub naþrtovani vkljuþitvi študijskega programa Mehatronike v razpis za študijsko leto
2009/2010, to ni zgodilo, saj je sklep o tem, da se ta program ne razpiše, sprejel senat UP
FAMNIT.
V l. 2008 je bilo zaþetih veþ pobud za oblikovanje novih študijskih programov, in sicer na
podroþju obnovljivih virov energije, materialov in javnega zdravja, itd in o sodelovanju pri
izvajanju študijskih programov na podroþju znanosti o življenju (life sciencies) v sodelovanju
z Nacionalnim inštitutom za biologijo in se delo na tem nadaljuje v l. 2009.
V l. 2008 smo sprejeli sklepa o ustanovitvi nove Fakultete za urbanizem in gradbeništvo ter
Univerzitetne knjižnice.
Na UP je v l. 2008 zaþela nastajati tudi vrsta interdisciplinarnih programov, v katerih
sodelujejo tako rekoþ vse þlanice univerze. Ti programi predstavljajo pomembno obliko
notranjega povezovanja UP torej povezovanja akademskih zmogljivosti z vseh þlanic v
skupne projekte, ki poveþujejo izbirnost in s tem privlaþnost UP za študente. Skupno število
interdisciplinarnih programov UP je 9, od teh 3 realizirani, 4 so v pripravi in 2 v zakljuþni fazi
akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo. Želeli bi si, da bi bilo teh programov þim veþ in da
bi sodelovanje þlanic UP pa tudi þlanic drugih univerz iz Slovenije in tujine še hitreje steklo. V
pripravi so programi vseživljenjskega uþenja, katerih izvajanje bo steklo v l. 2009.
V letu 2008 so stekli dogovori z nekaj visokošolskimi zavodi o pridruženem þlanstvu, ki ga
predvideva visokošolska zakonodaja in Statut UP in v okviru katerega UP lahko širi svojo
ponudbo, seveda ob zavezi vzdrževanja visokih mednarodno primerljivih akademskih
standardov, tako v habilitacijskih, kot tudi pri akreditacijskih postopkih. Razgovori in
odloþanje o tem in s tem širitev UP s pridruženimi þlanicami se bo nadaljevalo v l. 2010.
Okrepilo se je tudi sodelovanje visokošolskih uþiteljev in raziskovalcev z vseh þlanic UP v
skupnih raziskovalnih projektih, zagotavljanje študijske in raziskovalne prakse, in s tem
krepitve vsestranske notranje povezanosti þlanic UP.
Okrepilo se je tudi raziskovalno in razvojno delo ter prenos znanja. Pridobili smo 6 novih
raziskovalnih programov, od tega 1 lastnega in 5 v partnerstvu ter ob tem ohranili vseh 7
obstojeþih raziskovalnih programov. Enotno smo predstavili raziskovalne kompetence in
opremo þlanic in raziskovalcev. Pomembna novost je tudi sprejeti Pravilnik o upravljanju z
izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij na UP.
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Da bi izkoristili široko paleto možnosti, oblik in naþinov intenzivne prisotnosti univerze in
njenega umešþanja v okolje, kjer deluje, ter partnersko povezovanje z vsemi uporabniki
znanja, je UP ustanovila Center za razvoj in prenos znanja UP, ki pregledno in uþinkovito
usmerja in koordinira aktivno vlogo vseh partnerjev.
Vodilo našega dela je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, þim bolj dostopno
uporabnikom. Zato smo v zadnjem letu med drugim ustanovili Štipendijski sklad, ki temelji na
nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem. Namen sklada je
ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe,
študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti
možnost kasnejše zaposlitve v tej organizaciji.
Ob štipendijskem skladu smo soustanovili Karierni center, preoblikovali inkubator v
Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske ter oblikovali ekspertne skupine Sveta
zaupnikov UP.
Leto 2008 je tudi leto, s katerim se je zakljuþilo prvo razvojno obdobje UP, katerega podlaga
je Razvojni program UP 2004-2008. Z iztekom stare je bila ob koncu leta 2008 oblikovana
nova Srednjeroþna razvojna strategija UP 2009-2013, ki je bila sprejeta na Senatu UP in
Upravnem odboru UP v januarju 2009. V novo razvojno obdobje vstopamo na podlagi
realiziranih ciljev, ki smo jih zastavili v Razvojnem programu 2004-2008. V okviru
predsedovanja Rektorske konference RS je UP sodelovala na veþ mednarodnih
konferencah, ki jih je organiziralo Evropsko združenje univerz (EUA). Prav tako se je UP
udeležila mednarodnih konferenc v sklopu razvijanja bilateralnih odnosov in skupnih
projektov. Mednarodna izmenjava študentov se je iz študijskega leta 2007/08 na 2008/09
skupno poveþala za 60%. Aktivno smo sodelovali tudi v integracijskih in medkulturnih
procesih preko seminarjev, delavnic, posvetov kulturnih prireditev s katerimi smo prispevali h
kulturni ponudbi okolja, v katerem delujemo, in predvsem vsestransko potrjevali
mediteranskost poslanstva Univerze na Primorskem.
Leto 2008 je bilo za UP zahtevno, vendar uspešno leto, leto preloma s finanþnimi utežmi iz
preteklosti in leto novih razvojnih priložnosti in izzivov. Moþno poveþane možnosti vpisa v
študijskem letu, ki je pred nami, nam morajo biti vsem skupaj velik izziv in odgovornost, da
še bolj poveþamo privlaþnost in vsestransko prijaznost UP za študij pa tudi za pouþevanje in
raziskovanje, študentom, raziskovalcem in visokošolskim uþiteljem iz Slovenije, Evrope in
ostalega mednarodnega univerzitetnega prostora.
Zahvaljujem se prav vsakomur posebej, pripadnikom akademske in študentske skupnosti,
posebej þlanom številnih organov in teles UP ter seveda zaposlenim v strokovnih službah za
tvoren prispevek k razvoju naše univerze v letu 2008 in seveda z enako vnemo in
zavzetostjo naprej.

Prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
2.1

Vizija Univerze na Primorskem

Vizija Univerze na Primorskem je postati þlanica mreže odliþnosti univerz v okviru skupnega
Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) s kakovostno ponudbo študijskih programov,
usmerjenih v sredozemski prostor, z aktivnim vkljuþevanjem študentov v raziskovalno delo in
raziskovalcev v študijski proces ter z mednarodno primerljivimi dosežki izobraževanja in
raziskovanja.

2.2

Poslanstvo Univerze na Primorskem

Univerza na Primorskem je odprta v Sredozemlje, Srednjo in Jugovzhodno Evropo.
Univerza na Primorskem se zavzema, skupaj s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi,
gospodarstvom in državnimi institucijami, za položaj partnerja v prostoru narodnostnega in
kulturnega stika. UP predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja v prostoru
JZ Slovenije potencial za preboj med najhitreje razvijajoþe se evropske regije.
S še veþjo odprtostjo meja moramo tudi v raziskovanju pri mednarodnih kandidaturah
izkoristiti prednosti, ki nam jih omogoþa geografska lega. Povezovati se velja s sosednjimi
državami v sredozemskem prostoru, državami nekdanje Jugoslavije ter državami, ki še niso
kandidatke za þlanstvo v EU. Koordinacija nacionalnih in regionalnih raziskovalnih
programov, skupaj z novimi inštrumenti okvirnega raziskovalnega programa (mreže
odliþnosti, integrirani projekti), zagotavlja dovolj raziskovalnega potenciala, povezanega v
uþinkovito infrastrukturno mrežo. Evropski projekti predvidevajo prednosti in veþje možnosti
ob vkljuþevanju držav kandidatk v skupni raziskovalni prostor ter instrumentov, ki naj v
evropski raziskovalni prostor v veþji meri pritegnejo tudi obetajoþe raziskovalce iz tretjih
držav.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primorskem
možnosti, da evropsko tradicijo univerz obogati z izzivi novega þasa.
Težnja državnih strategij in reformnih gibanj po primerljivosti in konkurenþnosti dosežkov na
vseh ravneh razvoja v evropskem prostoru bo še naprej vplivala na podsistem izobraževanja
in znanosti, ki se bo moral bolje prepoznavati v Bolonjskem procesu prenove univerz in
raziskovalnih programih EU. Informatizacija izobraževanja, nova znanja in kompetence,
razvejan trg dela in delovne kulture so utrdili potrebo po vseživljenjskem izobraževanju in z
njim povezanimi izobraževalnimi tehnologijami. Mnogi razvojni projekti v okviru razpisov
strukturnih skladov, aplikativni projekti z gospodarstvom, usposabljanje za specifiþne potrebe
delodajalcev, so oblike, s katerimi se mlada univerza odziva na potrebe nove evropske
paradigme razvoja. V okolju kulturnega in ekonomskega stika se izkazuje njen vpliv na
oblikovanje novih civilizacijskih vrednot, kot so sodelovanje in kooperativno uþenje, vzajemna
izmenjava znanj, spoštovanje razliþnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij, veþjeziþnost,
partnerstvo in mnoge druge.
Povezovanje raziskovalcev in skupno raziskovalno delo zagotavlja pogoje za prijave na
razliþne evropske projekte in omogoþa oblikovanje interdisciplinarnih raziskovalnih
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programov in projektov, s katerimi bi uspeli pokriti sodobne razvojne niše ter zagotoviti
dodano vrednost obstojeþim programom.
Univerza na Primorskem zagotavlja kakovostne visokošolske študijske programe po
bolonjskih smernicah.
UP uspešno prenavlja študijske programe in širi svoja raziskovalna in izobraževalna
podroþja. Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na podroþjih družboslovja,
humanistike, turizma, zdravstva, edukacijskih ved, matematike, raþunalništva in informatike
ter naravoslovja in informacijskih tehnologij je sodobna in v svojem bistvu inovatorska.
Njihova izvedba ni le inaþica prevzetih modelov slovenskih ali tujih univerz. Nova znanja in z
novostmi obogatene oblike študija nastajajo predvsem v partnerstvu med študenti in uþitelji,
raziskovalci in gospodarstvom, univerzo in okoljem. Del raziskovalne dejavnosti je vpet v
slovenski gospodarski prostor prek projektov, ki jih plaþuje slovenska industrija. Vpetost v
gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z oblikami študija, ki v posameznih stopnjah v
projekte gospodarstva vkljuþujejo uþitelje, raziskovalce in študente. Ta oblika kooperativnega
delovanja pomeni za univerzo tudi prevzemanje odgovornosti za uþinke študija v slovenskem
gospodarstvu in družbenem okolju, poslediþno pa tudi za prepoznavnost in preverjanje v
mednarodnem prostoru. To bo tudi v bodoþe glavni motiv za razvoj novih študijskih
programov na UP. Ponudba novih študijskih programov in raziskav na podroþjih
naravoslovnih in tehniþnih ved je nastala na podlagi izraženih potreb gospodarstva primorske
regije ter raziskav v programih in projektih UP. Pri zagotavljanju usposobljenih kadrov za
potrebe primorskega gospodarstva bosta odigrala pomembno vlogo tudi izvajanje razvojnih
projektov in oblikovanje spin-off podjetij za specifiþne potrebe gospodarstva v okviru
Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske (UIP).
Novi, raziskovalno usmerjeni podiplomski študijski programi, ob tradicionalnih vsebinah
(temeljna raziskovalna znanja in tehnike) že vkljuþujejo pobude po razvijanju in pridobivanju
novih znanj na podroþju raziskovalnega managementa, komunikacijskih znanj, mreženja in
razvijanja timskega dela. Pri tem je pomembno, da poteka vzgoja mladih raziskovalcev v
okviru doloþene raziskovalne prakse, kar študentom omogoþa, da se ob teoriji seznanjajo s
praktiþnimi vidiki in problemi raziskanih vsebin.
Izobraževalna in raziskovalna podroþja Univerze na Primorskem dopolnjujejo
ponudbo slovenskih, srednjeevropskih in sredozemskih univerz.
Sodelovanje v evropskih programih, kot so 7. OP in programih teritorialnega sodelovanja z
novimi mehanizmi povezovanja znanosti in razvoja, so izziv in preizkušnja intelektualnega
potenciala, kulture in odliþnosti uþiteljev in raziskovalcev UP. Posamezne razvojne niše UP
(strategije turizma, humanistiþne in družboslovne poletne šole, podjetniške strategije UIP,
nastajanje novih edukacijskih metod in tehnik) imajo v prostoru politiþnega in gospodarskega
stika poleg razvojnega poslanstva tudi nalogo dejavnika novih razvojnih politik okolja, ki
utrjuje identiteto državljana Slovenije, ohranja narodnostno identiteto Slovencev, zagotavlja
enake možnosti vkljuþevanja in razvoja manjšin, skrbi za sonaravni razvoj in zdravo okolje
ter ohranja bogastvo naravne in kulturne dedišþine sredozemske Slovenije.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vkljuþevanje raziskovalcev in
raziskav v študijski proces, kakovostna ponudba in izvajanje študijskih programov ter
mednarodno primerljivi dosežki izobraževanja in raziskovanja bodo še naprej utrjevali
prizadevanja Univerze na Primorskem, da postane kakovostna raziskovalna univerza.
V skladu s strategijo oblikovanja skupnega Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) se UP vkljuþuje v nacionalno univerzitetno mrežo
in pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav (skupni študijski programi,
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programi mobilnosti in drugo mreženje znanja in þloveškega potenciala). Poleg uspešnega
vkljuþevanja v okolje in mednarodni prostor, je za univerzo v kulturno stiþnem prostoru
pomembno uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebujemo
zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki poslediþno odpirajo dostop do tujega
vrhunskega znanja in tehnologij.
UP si prizadeva vzpostaviti uþinkovit in mednarodno primerljiv sistem kakovosti, ki bo
vkljuþeval vsa pomembna podroþja dejavnosti univerze, predvsem pa izobraževanje,
raziskovanje in upravljanje. Razliþne poglede in aktivnosti svojih þlanic, ki so že vzpostavile
raznolike mehanizme spremljanja in zagotavljana kakovosti, sistematiþno sooþa v razpravah
in povezuje v enoten sistem kakovosti, ki bo zadostil razvojnim potrebam in viziji mlade
univerze.
V skladu s strategijo Evropske zveze univerz (EUA) in Evropskega združenja za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), ki poudarjata pomen mednarodne
primerljivosti, bo UP svoje delovanje preverila tudi prek primerjave s sorodnimi univerzami v
mednarodnem prostoru (benchmarking). Prav tako bo tudi v bodoþe vzpodbujala
vkljuþevanje vseh pomembnih deležnikov (študenti, diplomanti, zaposleni, delodajalci) v
proces upravljanja in evalvacije kakovosti.
Univerza na Primorskem ima možnost in priložnost, da kot mlada in fleksibilna univerza v
vsebinskem in organizacijskem pogledu uspešno povezuje znanstvenoraziskovalno in
pedagoško delo ter na ta naþin v slovenskem in mednarodnem merilu uveljavi naþela ERA in
EHEA, ki univerze postavljajo v središþno vlogo razvoja na znanju temeljeþe družbe in
konkurenþnosti evropskega gospodarstva.
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3 PREDSTAVITEV UNIVERZE
3.1

Izobraževalna dejavnost

UP oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na dodiplomski in
podiplomski ravni. Ti so temelj izobraževalne dejavnosti univerze in njenih þlanic.
Z uvajanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja þlanice UP vse bolj razvijajo tudi
krajše izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na
posameznih strokovnih podroþjih. Te vkljuþujejo predvsem javnoveljavne programe za
izpopolnjevanje (33.a þlen ZVIS 2006) in dele študijskih programov za pridobitev izobrazbe
(36. þlen ZVIS 2006).
Poleg omenjenih javnoveljavnih študijskih programov posamezne þlanice izvajajo poletne
šole, krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in
usposabljanja.
Tabela 1: Študijska podroþja þlanic UP

ýLANICA

1

ŠTUDIJSKO PODROýJE PO KLASIFIKACIJI ISCED 1997

UP FHŠ

(22) humanistiþne vede,
(31) družbene vede

UP FM

(31) družbene vede
(34) poslovne in upravne vede

UP FAMNIT

(42) vede o živi naravi
(46) matematika in statistika
(48) raþunalništvo
(52) tehniške vede
(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
(85) varstvo okolja

UP PEF

(14) izobraževanje uþiteljev in pedagoške vede

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP VŠZI

(72) zdravstvo

1

ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)

Študijski programi UP posegajo na študijska podroþja, ki so matiþna na posameznih þlanicah
UP. Decembra 2006 je bila ustanovljena Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije Koper (prve študente je vpisala v študijskem letu 2007/2008), s
katero je UP nadoknadila primanjkljaj študijskih programov s podroþja naravoslovja in
tehnike ter s tem bistveno obogatila in zaokrožila svojo študijsko ponudbo.
Svoji študijski podroþji bosta razširili še dve þlanici, in sicer UP Fakulteta za humanistiþne
študije (podroþje ISCED 21 – Umetnost) in UP Fakulteta za management Koper (podroþje
ISCED 38 – Pravo).
Cilj univerze je študijsko ponudbo na vsakem študijskem podroþju, ki je matiþna na UP,
oblikovati tako, da bo omogoþala stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem strokovnem in
znanstvenem podroþju vkljuþno z doktorskim študijem.
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Tabela 2: Število študijskih programov ter število študentov in diplomantov
– pregled po vrsti progr.

Vrsta programa

3

Dodiplomski študijski programi
- univerzitetni programi, 1. stopnja
- univerzitetni programi

Število
2
študentov

Število diplomantov
(2003-2008)

5.559

3.040

1.141

662

730

221

1.989

156

- visokošolski strokovni programi

1.699

2.001

Podiplomski študijski programi

1.290

967

- visokošolski strokovni programi, 1. stopnja

- doktorski programi, 3. stopnja

7

1

- doktorski programi

77

10

- magistrski programi, 2. stopnja

261

25

- magistrski programi

621

57

- specialistiþni programi
Skupaj

324

874

6.849

4.007

Opombe:
1
Upoštevani so študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/09 (v prvem ali višjih letnikih).
2
Upoštevani so vsi študenti, vpisani v študijskem letu 2008/09, vkljuþno z absolventi.
3
Stopnja programa je navedena pri »bolonjskih« študijskih programih.

V šestih letih delovanja je UP obogatila študijsko ponudbo z veliko novimi študijskimi
programi. Z 12 razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 (od tega 8 dodiplomskih in 4
podiplomskih) se je število le-teh v študijskem letu 2008/09 povzpelo na 47 razpisanih
programov ter 73 akreditiranih študijskih programov (na dan 31. 12. 2008).
S poveþevanjem števila študijskih programov se poveþuje tudi število študentov. V
študijskem letu 2003/04 je bilo vpisanih 4.665, v študijskem letu 2008/09 pa že 6.849
študentov (5.559 na dopdiplomskih in 1.290 na podiplomskih programih).
Narašþa tudi število diplomantov UP. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh
þlanicah diplomiralo skupno 254 diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti
podiplomskega študija (specialisti študijskih programov UP FM). Leta 2008 se je število
diplomantov povzpelo na 4.007 od tega 3.040 na dodiplomskih in 967 na podiplomskih
programih. V letu 2008 se je število diplomantov, ki so zakljuþili »bolonjske« študijske
programe 2. in 3. stopnje še poveþalo. Študij je tako zakluþilo 14 diplomantov »bolonjskih«
študijskih programov 2. stopnje (UP FHŠ, UP FTŠ Turistica) in prva diplomantka
»bolonjskega« doktorskega študijskega programa 3. stopnje (UP FAMNIT)
Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti visokošolskih strokovnih programov. Na
podiplomskem študiju se poveþuje število diplomantov magistrskih študijskih programov
(znanstveni magisterij). Še vedno pa prevladujejo diplomanti specialistiþnih študijskih
programov UP FM.
Vsi diplomanti UP prejmejo prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku.













/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



 



Tabela 3: Študijska središþa (dislocirane enote) na dan 31. 12. 2008

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA

ýLANICA UP

NASLOV ŠTUDIJSKEGA SREDIŠýA

UP FM

Mednarodni prehod 4, Šempeter pri Novi Gorici

Nova Gorica

UP VŠZI, UP FTŠ
Turistica, UP PEF

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

Škofja Loka

UP FM

Podlubnik 1a, Škofja Loka

ýrnomelj

UP FTŠ Turistica

Kidriþeva ul. 18a, ýrnomelj

Sežana

UP FTŠ Turistica

Bazoviška cesta 9, Sežana

Ljubljana

UP FTŠ Turistica

Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Celje

UP FM

Ljubljanska cesta 5a, Celje

UP FTŠ Turistica

Krempljeva ulica 1, Ptuj

Ptuj
Radenci

UP PEF

Mestni trg 2, Ptuj

UP FTŠ Turistica

Zdraviliško naselje 12, Radenci

Slovenj Gradec

UP FTŠ Turistica

Glavni trg 1, Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

UP PEF

Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Tri þlanice UP (UP FM, UP FTŠ - Turistica, UP VŠZI) izvajajo študijske programe tudi v
študijskih središþih (dislociranih enotah) po Sloveniji. V študijskem letu 2009/2010 bo v
študijskih središþih študijski program (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje
Predšolska vzgoja) zaþela izvajati tudi UP PEF. V tabeli 3 navajamo vse akreditirane
dislocirane enote do 31. 12. 2008.
ýlanice v študijskih središþih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so
razpisani v posameznem središþu, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v
dodiplomske oziroma podiplomske študijske programe. V središþih þlanice izvajajo pretežno
izredni študij, v posameznih središþih pa se izvaja tudi redni študij (UP FM v Celju, UP FTŠ
Turistica v Sežani in UP VŠZI v Novi Gorici).
3.1.1

Vrste in število študijskih programov

 äWXGLMVNLSURJUDPL]DSULGRELWHYL]REUD]EH
Dodiplomski študij. Od skupno 37 akreditiranih dodiplomskih programov je 26 »bolonjskih«
(oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in Bolonjsko deklaracijo) in 11 »predbolonjskih« (oz.
akreditiranih pred ZViS 2004). V študijskem letu 2008/09 þlanice izvajajo 27 študijskih
programov, od katerih je veþina (18) »bolonjskih«, »predbolonjske« programe pa þlanice
praviloma izvajajo le še v višjih letnikih (izjema sta UP PEF in UP VŠZI).
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Tabela 4: Vrsta in število dodiplomskih študijskih programov


1

UP FHŠ

4

4

UP FM

1

-

2008/09

V IZVAJANJU

2008/09

AKREDITIRANI
(31. 12. 2008)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2008/09

AKREDITIRANI
(31. 12. 2008)

VS, 1.
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2008)

2008/09

VS

V IZVAJANJU

2008/09

AKREDITIRANI
(31. 12. 2008)

UN, 1.
V IZVAJANJU

ýLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2008)

UN

8

8

-

-

-

-

12

12

1

1

1

op 2

2

1

5

2

UP FAMNIT

-

-

6

2

-

-

-

-

6

4

UP PEF

2

2

-

-

1

1

-

-

6

3

UP FTŠ
Turistica

-

-

1

-

1

1

1

3

3

5

4

UP VŠZI

-

-

-

-

1

1

1

1

3

2

Skupaj

7

6

14

10

4

3

5

5

37

27

Opombe:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2007)« = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2008
1
Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih (v 2. in/ali višjih letnikih).
2
V študijski program UP FM so v študijskem letu 2008/09 vpisani le še absolventi.
Legenda:
UN = univezitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
UN, 1. = univerzitetni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. UP ima akreditiranih 36 podiplomskih študijskih programov, od tega 23
»bolonjskih« (oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 13
»predbolonjskih« (oz. akreditiranih pred ZViS 2004). V študijskem letu 2008/09 þlanice
izvajajo 20 programov (od tega 10 »bolonjskih«). Ker je bil v študijskem letu 2006/07 interes
za vpis v »bolonjske« programe 2. stopnje (strokovni magisterij) manjši od priþakovanega,
þlanice še vedno razpisujejo in izvajajo predvsem »predbolonjske« magistrske (znanstveni
magisterij) in doktorske programe.
Tabela 5: Vrsta in število podiplomskih študijskih programov


2008/09

V IZVAJANJU

2008/09
AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)

SKUPAJ

AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)
V IZVAJANJU

DR, 3.
2008/09

2008/09
AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)
V IZVAJANJU

MAG, 2.

AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)
V IZVAJANJU

2008/09

DR

AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)
V IZVAJANJU

2008/09

ýLANICA

MAG

AKREDITIRANI
(31. 12.
2008)
V IZVAJANJU

SPEC

UP FHŠ

-

-

4

3

4

3

7

3

-

-

16

UP FM

3

2

1

1

1

1

6

-

-

-

11

9
4

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

5

3

2

2

7

5

UP PEF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Skupaj

3

2

5

4

5

4

20

8

3

2

36

20

Legenda:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2008)« = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2008
SPEC = specialistiþni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski), MAG = magistrski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
(predbolonjski), DR = doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski), MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje,
sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski), DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
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3.1.1.2 äWXGLMVNLSURJUDPL]DL]SRSROQMHYDQMHLQGHOLåWXGLMVNLKSURJUDPRY
Med javnoveljavne programe sodijo programi za izpopolnjevanje (33.a þlen ZViS) ter t. i. deli
študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. þlen ZViS). Udeleženci navedenih
programov prejmejo potrdilo, ki je javna listina.
Programe za izpopolnjevanje imata akreditirani dve þlanici, in sicer UP FM (en program) in
UP PEF (štiri programe). UP PEF je leta 2007 akreditirala študijski program za
izpopoljevanje skladno z bolonjsko deklaracijo in ZViS 2004.
Tabela 6: Akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje

ýLANICA
UP FM

IME PROGRAMA
Temeljne vsebine managementa v izobraževanju
Pedagoško in andragoško izobraževanje

UP PEF

Izpopolnjevanje uþiteljic in uþiteljev razrednega pouka za pouþevanje italijanskega jezika v
prvem in drugem obdobju OŠ (1., 2. in 3. del)
Pouþevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole
(bolonjski program)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok

V študijskem letu 2008/09 se izvajajo štirje programi UP PEF in en program UP FM.
Hkrati z akreditacijo »bolonjskih« študijskih programov 1. in 2. stopnje so þlanice akreditirale
tudi dele študijskih programov (skladno s 33a. oziroma 36. þlenom ZViS). Najveþ jih je bilo
akreditiranih v študijskem letu 2005/06, trend rasti pa se še nadaljuje. Po zakljuþenem
izobraževanju udeleženci prejmejo potrdilo, ki je javna listina.







/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



 

3.1.1.3 äWHYLORåWXGHQWRYLQGLSORPDQWRYSRYUVWLåWXGLMVNLKSURJUDPRY
V tabelah 7 in 8 so predstavljeni podatki o številu študentov in diplomantov dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov UP.
Tabela 7: Število študentov in diplomantov dodiplomskih študijskih progr. UP – po þlanicah in vrsti


ŠTUDENTI
20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI
20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI
20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

SKUPAJ

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

VS, 1.

ŠTUDENTI
20008/09

VS

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

UN, 1.

ŠTUDENTI
20008/09

UN

UP FHŠ

360

30 (69)

504

-

-

-

-

-

864

30 (69)

UP FM

-

-

488

133
(661)

14

64
(778)

1.148

99
(156)

1.650

296
(1.595)

UP
FAMNIT

-

-

149

1 (1)

-

-

-

-

149

1 (1)

UP PEF

293

38
(152)

-

-

456

63
(246)

-

-

749

101
(398)

UP FTŠ
Turistica

-

-

-

-

755

155
(877)

787

-

1.542

155
(877)

UP VŠZI

-

-

-

-

551

35
(100)

54

-

605

35
(100)

Skupaj

653

68
(221)

1.141

134
(667)

1.776

317
(2.001)

1.989

99
(156)

5.559

618
(3.040)

ýLANICA

Legenda:
UN = univezitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UN, 1. = univerzitetni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Dodiplomski študij. Iz tabele 7 je razvidno, da je v študijskem letu 2008/09 dobra polovica
vseh študentov vpisana v »bolonjske« programe (3.130 od 5.559 študentov). V
»predbolonjske« programe je vpisanih še slaba polovica študentov (44 %). Poudariti pa je
treba, da se ti programi v študijskem letu 2008/09 praviloma izvajajo le še v višjih letnikih
(izjemi sta UP PEF in UP VŠZI, ki programe izvajata tudi v 1. letniku), ter da je veþina þlanic
»bolonjske« programe prviþ razpisala v študijskem letu 2006/07. UP FM je »bolonjska«
programa prviþ razpisala že v študijskem letu 2005/06 in je tudi edina od þlanic z diplomanti
dodiplomskih »bolonjskih« programov.







/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



 

Tabela 8: Število študentov in diplomantov podiplomskih študijskih progr. UP– pregled po vrsti

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 20008/09

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

SKUPAJ

ŠTUDENTI 20008/09

DR, 3.

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

MAG, 2.

ŠTUDENTI 20008/09

DR

DIPLOMANTI V LETU
2008 (VSI
DIPLOMANTI)

MAG

-

-

64

-

48

1 (4)

18

3 (5)

-

-

130

4 (9)

324

189
(874)

557

36
(57)

29

3 (6)

-

-

-

-

910

228
(937)

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

36

1 (1)

7

1 (1)

43

2 (2)

UP PEF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

-

-

-

-

-

160

10
(19)

-

-

160

10
(19)

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

47

-

-

-

47

-

324

189
(874)

621

36
(57)

261

14
(25)

1.290

244
(967)

ýLANICA

UP FHŠ
UP FM

Skupaj

ŠTUDENTI 20008/09

SPEC

77

4 (10)

7

1 (1)

Legenda:
SPEC = specialistiþni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG = magistrski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
DR = doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. Število študentov in diplomantov podiplomskih programov se vsako leto
poveþuje. Pri tem skozi vsa leta opažamo veþji interes za vpis v »predbolonjske« študijske
programe, slabši od priþakovanega pa je vpis v »bolonjske« programe 2. stopnje.

3.2

Raziskovalna dejavnost

V letu 2008 je na UP v okviru þlanic delovalo 14 raziskovalnih skupin, v katerih je bilo
registriranih 377 raziskovalcev. Pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (ARRS) sta bili registrirani dve novi raziskovalni skupini, in sicer Inštitut za
medkulturne študije UP FHŠ, ki deluje na UP FHŠ in Raziskovalna skupina UP FAMNIT, ki
deluje na UP FAMNIT, tako da imajo vse visokošolske in raziskovalne þlanice UP svoje
raziskovalne skupine.
Kljub ustanovitvi raziskovalne skupine je raziskovanje na UP FHŠ v letu 2008 potekalo
predvsem v tesnem sodelovanju z UP ZRS, s katerim se komplementarno dopolnjujeta. Pri
tem UP ZRS z dobrimi referencami, razvitimi raziskovalnimi skupinami in raziskovalno
infrastrukturo nudi pomembno osnovo za znanstveni razvoj vsebin študijskih programov, ki
se predavajo in s tem preverjajo v okviru študijskih programov fakultete. Prav tako se je v
letu 2008 na raziskovalnem podroþju nadaljevalo sodelovanje UP FAMNIT in UP PINT, kjer
je v letu 2008 raziskovalno dejavnost opravljala veþina visokošolskih uþiteljev in sodelavcev
fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni in drugi
raziskovalni projekti izvajajo na UP PINT.
Raziskovalno delo na UP je potekalo v okviru nacionalnih programov in projektov
(programskih skupin, temeljnih, aplikativnih, podoktorskih in ciljnih projektov), projektov z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja ter na podroþju mednarodnih raziskav s
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posebnim poudarkom na pripravah vsebin in partnerstev pri prijavah projektov v okviru
mednarodnih programov, kot so programi þezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo
ter Slovenijo in Hrvaško in 6. oz. 7. okvirni program EU.
V letu 2008 se je na UP usposabljalo 45 mladih raziskovalcev, od tega 6 v gospodarstvu.
Na dan 31. 12. 2008 so bili na UP zaposleni raziskovalci v skupnem obsegu 121,25 FTE, od
tega je 68,02 FTE raziskovalcev z znanstvenimi nazivi in 53,25 FTE raziskovalcev s
strokovno raziskovalnimi nazivi, hkrati se je integracija znanstveno-raziskovalnega in
pedagoškega dela uresniþevala z vkljuþevanjem visokošolskih uþiteljev v raziskovalno delo
(deloma na to kaže število registriranih raziskovalcev v raziskovalnih skupinah v tabeli) in
raziskovalcev v pedagoško delo.
Tabela 9: Število raziskovalnih skupin na dan 31. 12. 2008 (Vir: SICRIS)

RAZISKOVALNA SKUPINA



ARRS KLASIFIKACIJA
VEDE / PODROýJA / PODPODROýJA

ŠTEVILO
RAZISK.

UP FHŠ
Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ

5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistiþne vede

12

UP FM
Inštitut za raziskovanje v managementu

5.01 Družboslovne vede / Vzgoja in izobraževanje
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
5.04 Družboslovne vede / Upravne in
organizacijske vede

91

UP FAMNIT
Raziskovalna skupina UP FAMNIT

1 Naravoslovno-matematiþne vede / Matematika
1 Naravoslovno-matematiþne vede / Fizika

16

UP PEF
Inštitut za edukacijske, informacijske in
matematiþne vede

1 Naravoslovno-matematiþne vede
2 Tehniške vede
5 Družboslovne vede

55

UP FTŠ Turistica
Turizem

5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.02 Družbosl. vede / Ekonomija / Poslov. vede

38

UP VŠZI
Raziskovalna skupina UP VŠZI

3.0 Medicinske vede
5.0 Družboslovne vede

15

UP ZRS Inštitut za sredozemske
humanistiþne in družbosl. študije (ISHDŠ)

6 Humanistiþne vede
5 Družboslovne vede

38

UP ZRS
Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO)

4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in
predelava / Kmetijske rastline
1.04.05 Naravoslovno-matematiþne vede / Kemija /
Analizna kemija
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija /
Rastlinska biotehnologija

9

UP ZRS Inštitut za biodiv. študije (IBŠ)

1.03 Naravoslovno-matematiþne vede / Biologija

6

UP ZRS
Inštitut za dedišþino Sredozemlja (IDS)

6 Humanistiþne vede
7 Multidisciplinarno in interdisciplinarno
raziskovanje

15

UP ZRS
Inštitut za jezikoslovne študije (IJŠ)

6.05 Humanistiþne vede / Jezikoslovje
6 Humanistiþne vede
5 Družboslovne vede

15

UP ZRS
Inštitut za kineziološke raziskave
(IKARUS)

5.10 Družboslovne vede / Šport
5.01 Družboslovne vede / Vzgoja in izobraževanje
5 Družboslovne vede

10

UP ZRS
Inštitut za zgodovinske študije (IZŠ)

6.01 Humanistiþne vede / Zgodovinopisje
6 Humanistiþne vede

23

UP PINT
Raziskovalna skupina PINT

1 Naravoslovno-matematiþne vede
2 Tehniške vede
4 Biotehniške vede

34
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Kadrovsko podroþje

Uveljavitev UP v lokalnem in širšem okolju ter rast njenih temeljnih dejavnosti odpirata vse
veþji interes posameznikov za zaposlitev na UP. Ob tem se univerza zaveda, da je temelj
razvoja univerze usposabljanje in habilitiranje lastnega pedagoškega kadra, saj se
uveljavljeni visokošolski uþitelji redko odloþajo za menjavo zaposlitve. Strateški cilj univerze
je torej razvoj kakovostnega matiþnega kadra, ki se v povezavi z naslednjim strateškim ciljem
univerze, t. j. razmahom študijske in raziskovalne dejavnosti, konkretizira v vse veþji
vkljuþenosti visokošolskih uþiteljev in sodelavcev v raziskovalnih programih oziroma
projektih, kar jim omogoþa tudi lažje doseganje pogojev za izvolitev v višji naziv.
Skladno z razmahom raziskovalne in mednarodne dejavnosti þlanic univerze se pojavlja vse
veþja potreba þlanic po zaposlovanju administrativnega osebja za potrebe administracije
mednarodnega sodelovanja in vodenja projektov.
Iz tabele 10 je razvidno, da so v letu 2008 visokošolski uþitelji in sodelavci predstavljali
skoraj polovico zaposlenih, raziskovalni delavci in sodelavci skoraj petino, zaposleni na
spremljajoþih delovnih mestih pa dobro tretjino vseh zaposlenih na UP. Zaposleni na
vodstvenih delovnih mestih predstavljajo 1,3 % vseh zaposlenih.
Tabela 10: Zaposleni na UP v FTE (na dan 31. 12. 2008)

ZAPOSLENI

SKUPAJ

Po uredbi o plaþah direktorjev v javnem sektorju (skupaj)

206,68

Visokošolski uþitelji in sodelavci (skupaj)

144,41

- visokošolski uþitelji
- visokošolski sodelavci

62,27
121,25

Raziskovalci (skupaj)



6,95

- z znanstvenimi nazivi

68,02

- s strokovno raziskovalnimi nazivi

53,25

Zaposleni na spremljajoþih delovnih mestih (skupaj)

175,80

Skupaj (FTE)

510,60







UP ŠD

UP rektorat

7.

8.

UP rektorat

UP ZRS

6.

9.

UP rektorat

5.

Armeria

UP ZRS

4.

Izola

Koper

Portorož

Piran

Koper

Koper

Izola

UP VŠZI

Koper

Lokacija

3.

UP FHŠ

ýlanica

UP
FTŠ
Turistica
Portorož

Armerija Foresterija

Ime nepremiþnine

Premoženje in nepremiþnine

2.

1.

Z.št.

3.4
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zemlj. in
stavba 439

Drevored 1. maja 9,
Izola
v lasti

2.780

360

539,64

v lasti

v lasti

43,9

525

2.000

3.400

2.750

Skupaj
uporaba
m2/neto

v lasti

Titov trg 4, Koper

Obala 11, Portorož

Bolniška 20, Piran

v lasti

Garibaldijeva
Koper

18a,

v lasti

v lasti

v lasti

v lasti

Naþin
uporabe

Garibaldijeva 1, Koper

Polje 42, Izola

Obala 11a, Portorož

Titov trg 5, Koper

Mikrolokacija





ZK urejena



OPOMBA

potrebno urediti ZK stanje

potrebno urediti ZK stanje

601.814,07 preneseno s pogodbo OI

1% v lasti Obþine Izola

pogodba o brezplaþnem
prenosu
nepremiþnin
(MOK, RS) in protokol o
prenosu investicij na UP
5.627.183,00 (sept. 04)
ZK urejena

1.103.321,00 odlok o ustanovitvi UP

sklep o predaji v last od
Obþine Piran
potreben vpis v ZK

52.503,75 pogodba o nakupu

zemljišþe
predano
s
protokolom (sept. 2004) in
z odlokom o ustanovitvi UP zemljišþe isto kot UP ŠD
6.200.000,00 (UL RS št. 79/04)
Korotan, potreben vpis v ZK
ZK stanje še ni rešeno
prevzeli prostore l. 2005
(lastništvo SBI)
ZK izpisek (248 m2) na ZRS
Koper - potrebno spremeniti
lastništvo

5.627.183,00 pogodba z MOK

Vrednost v Naþin pridobitve/uporabe
EUR
nepremiþnine

Tabela 11: Lastništvo stavb UP, brezplaþna uporaba in najem





UP ZRS

UP ZRS

UP ŠD

UP ŠD

UP rektorat

16.

17.

18.

19.

20.

UP rektorat

UP VŠZI

Pretorska palaþa

13.

UP rektorat

15.

Sežana

12.

UP

UP PEF

Koper

11.

UP rektorat

ýlanica

14.

Livade Izola

Ime nepremiþnine

10.

Z.št.
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220

505

57

27,96

168

uporaba
brezplaþni
najem
uporaba
brezplaþni
najem
uporaba
brezplaþni
najem
uporaba
brezplaþni
najem
uporaba
brezplaþni
najem

Koper

Izola

Koper

Rakitovec

Gortanov trg 4, Koper

Nazorjeva 11, Izola

Santorijeva 7, Koper

Rakitovec 44, ýrni Kal

Garibaldijeva 18, Koper

200

uporaba
Ulica padlih borcev 26, brezplaþni
Šempeter pri Gorici
najem

Šempeter
pri Gorici

Koper

1.007,8

Cankarjeva 5, Koper

303,48

726, 311+
stavba 291

uporaba
brezplaþni
najem

v lasti

Koper

Titov trg 4, Koper

Partizanska 43, Sežana

18.422

Parkirišþe med Barko in
ýebelnjakom
v lasti

Skupaj
uporaba
m2/neto

9.999

Naþin
uporabe

v lasti

Livade Izola

Mikrolokacija

uporaba
brezplaþni
najem

Koper

Sežana

Koper

Izola

Lokacija









OPOMBA

v fazi usklajevanja in podpisa
pogodbe

zemljišþe je prosto
komunalnega prispevka;
vrednost komunalnega
prispevka je 215.495.500,00 SIT
na dan 18. 2. 2005



uporaba prostorov se ne plaþuje

v uporabi od ŠOUP kot
projekt

pogodba
o
prenosu
pravice do upravljanja z po oporoki Nade Dekleva je to
48.405,96 MVZT in ŠD LJ
last MVZT, v uporabi UP

potrebno osvežiti podatke z
aneksom k pogodbi

pogodba
z
skupnostjo pogodba o brezplaþnem najemu
sklenjena do 31. 12. 2010

pogodba o najemu z MOK

najemna
Agrarno
Rakitovec

pogodba o brezplaþnem najemnik pri obnovitvenih delih
najemu z MOK
nastopa kot investitor

uporaba prostorov Srednje
agroživilske
šole
brez
najemnine

predano v uporabo z potrebno urediti lastništvo in ZK
Odlokom o ustanovitvi UP stanje, razmejitev med MVZT in
MŠŠ
(UL RS št. 79/04)

pogodba z MOK

preneseno s pogodbo potrebno urediti lastninsko
Obþine Sežana na RS
razmerje in vpis v ZK

s pogodbo MOK

1.391.017,15 preneseno s pogodbo OI

Vrednost v Naþin pridobitve/uporabe
EUR
nepremiþnine

 



Trg Brolo 12

26.

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

27.

28.

29.

UP FM

UP FM

Cankarjeva 5

25.

Koper

Koper

Celje

Koper

Koper

Koper

UP FM

Cankarjeva 5

Koper

24.

UP rektorat

Izola

Lokacija

23.

Pretorska palaþa

22.

UP rektorat

ýlanica

UP
FTŠ
Turistica
Sežana

Livade Izola

Ime nepremiþnine

21.

Z.št.
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Mikrolokacija

1.012,94

uporaba
brezplaþni
najem

najem

Mala
dvorana
Koper

najem

najem

najem

gledališka
Gledališþa



cca 100

uporaba
brezplaþni
najem

160

457,05

293,62

801, 7

55,21m2

cca 50

uporaba
brezplaþni
najem

najem

23.108

Skupaj
uporaba
m2/neto

uporaba
brezplaþni
najem

Naþin
uporabe

Glagoljaška 8, Koper

Ljubljanska 5a, Celje

Trg Brolo 12, Koper

Cankarjeva 5, Koper

Cankarjeva 5, Koper

Bazoviška c. 9, Sežana

Titov trg 4, Koper

Livade Izola









pogodbo

OPOMBA

Ameriški kotiþek



v letu 07/08 cena najema 1800
EUR

lastnik
Hansa
invest;
najemna pogodba z dne
12. 4. 2005: veljavnost od 4.810 €
1. 5. 2005 do 30. 4. 2020
letno 57.720 EUR
plaþilo najemnine 3505,57
EUR+DDV,
letno 50.480 EUR

lastnik
Hypo
Group,
najemna pogodba z Invest
biro (Hypo Group novi najemnina 7.375,67 EUR, letno
lastnik): 1.1.2021
88.508 EUR

pogodba z DDK o uporabi
prostorov na lokaciji z dne
6. 2. 2008

pogodba
o
uporabi
prostorov z DDK na lokaciji potrebno urediti lastništvo in ZK
Cankarjeva 5 z dne 6. 2. stanje - razdelitev med MŠŠ in
2008
MVZT

pogodba o brezplaþnem
najemu z MOK

preneseno s
Obþine Izola

Vrednost v Naþin pridobitve/uporabe
EUR
nepremiþnine

 



Naþin
uporabe

Biotehniška fakulteta,
najem
Jamnikarjeva 101

Krempljeva ulica 1, Ptuj

UP VŠZI

UP ZRS

UP ZRS

Ortopedska bolnišnica
UP ZRS
Valdoltra

UP ZRS

UP ZRS

UP ZRS

UP PINT

UP
FTŠ
Ljubljana
Turistica

UP
FTŠ
Ptuj
Turistica

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Koper

Ljubljana

Ljubljana

Izola

Ankaran

Izola

Izola

Izola

c.

Muzejski trg 2, Koper

Rimska 1, Ljubljana

Žibertova 1, Ljubljana

Giordana Bruna 6, Izola

Jadranska
Ankaran

Zelena ulica 8, Izola

Zelena ulica 8, Izola

Dantejeva 7, Izola

Obirska 9, Ljubljana

31,

UP
FTŠ
Turistica
Slovenija

UP FHŠ

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

najem

33.

Koper

OŠ Koper

UP PEF

Koper

32.

OŠ dr. Aleš Bebler –
Primož, Hrvatini
najem

Mikrolokacija

UP PEF

Hrvatini

Lokacija

31.

ýlanica

UP PEF

Ime nepremiþnine



30.

Z.št.
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75,25

160

73,5

104

50

108

46,1

100

141,5

1.007,8

Skupaj
uporaba
m2/neto







OPOMBA

v letu 07/08 cena najema 4500
EUR

v letu 07/08 cena najema 250
EUR
v letu 07/08 cena najema 4105
EUR



pogodba meseþno 310 EUR
bruto,
letno 3720 EUR
pogodba meseþno 50 EUR
bruto,
letno 600 EUR
pogodba meseþno 300 EUR
bruto,
letno 3600 EUR

pogodba za
regijskim viš.
Ptuj za 465 ur

najem z
središþem
10.275 EUR za leto 07/08

pogodba za najem z BF za
34.952 EUR letno
1118 ur

pogodba o najemu z MOK

najemna pogodba z ZVKD

najemna
pogodba
–
brezplaþni najem
pogodba o najemu z UIP
d.o.o. sklenjena do 31. 12.
2008
najemna pogodba s Prirod.
muzejem
Slovenije
sklenjena do 31. 12. 2008

najemna
pogodba
pravno osebo

v letu 07/08 cena najema 3000
EUR
meseþna najemnina 360 EUR
bruto,
letno 4320 EUR
meseþna najemnina 360 EUR
s bruto,
letno 4320 EUR

pogodba: Športno društvo
Adrenalina
najemna pogodba s fiziþno
osebo sklenjena do 31. 12.
2011

pogodba z Ratun d.o.o 2547 EUR/mesec, letno 30.564
Ljubljana
EUR

Vrednost v Naþin pridobitve/uporabe
EUR
nepremiþnine

 

v brezplaþni
uporabi

v najemu

Skupaj

Skupaj

2887,24 m2
in obþasni
prostori

26760,18 m2

42.587 m2

Skupaj
uporaba
m2/neto









OPOMBA

pogodba za najem
Hotelom Slon za 230 ur

s

cena najema v š.l. 2007/08
342.862 EUR

v letu 07/08 cena najema 2990
EUR

4203 EUR za leto 07/08

pogodba za najem z
Radensko
Zdravilišþe
Radenci za 365 ur
11.340 EUR za leto 07/08

pogodba za najem z MO
SG za 315 ur
10.275 EUR za leto 07/08

Vrednost v Naþin pridobitve/uporabe
EUR
nepremiþnine

 





Fakulteta ima na razpolago zlasti naslednje prostore za izvedbo osnovne in z njo povezane obštudijske, promocijske in druge dejavnosti:
- 14 predavalnic,
- 14 kabinetov za pedagoški kader,
- knjižnico in þitalnico,
- veþnamenski prostor,
- informacijsko-vhodno toþko-prostor,
- 10 pisarn za nepedagoški kader,

UP FHŠ. UP FHŠ od študijskega leta 2006/2007 deluje v novih prostorih Foresterije in Aneksa 1 na Titovem trgu 5 s približno 2750 m2 neto
površine.

v lasti

plesna dvorana Latinonajem
Adria Craft d.n.o.

Skupaj

Koper

UP PEF

najem

47.

34,

46.

c.

Slovenska
Ljubljana

UP
FTŠ
Turistica
Ljubljana

45.

Naþin
uporabe

Zdraviliško naselje 12,
Radenci
najem

Mikrolokacija

UP
FTŠ
Turistica
Radenci

Lokacija

Glavni trg 1, Slovenj
Gradec
najem

ýlanica

UP
FTŠ Slovenj
Turistica
Gradec

Ime nepremiþnine



44.

Z.št.
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sejno sobo,
oceanski kabinet.



 













UP PEF. Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na parc. št. 168, k. o. Koper, v okviru
sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na
Primorskem. Do danes med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo še ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve navedene
uporabe prostorov, ki jo je predvidevala sprememba odloka. Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi s površino 1.005 m2, razen dveh
predavalnic v pritliþju, ki ju uporablja þlanica UP Fakulteta za management Koper skupaj s sanitarijami in dostopi do teh predavalnic. V prizidku
Dijaškega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m2 tudi knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper,

Hkrati za svoje potrebe izvajanja študijskih programov UP FAMNIT uporablja še najete prostore UP PEF (predavalnico za 15 oseb in naravoslovno
uþilnico za potrebe izvajanja vaj iz študijskih programov Biodiverzitete in Sredozemskega kmetijstva za 20 oseb).

UP FAMNIT. Dejavnost UP FAMNIT izvaja v najetih prostorih na Glagoljaški 8 v Kopru (457m2). Prostorske kapacitete v stavbi glede na izvajanje 9
študijskih programov, v katere je vpisanih 192 študentov v študijskem letu 2008/09 vkljuþujejo: veliko predavalnico za 77 oseb, malo predavalnico
za 40, malo predavalnico za 15 oseb, raþunalniško uþilnico s 16 raþunalniki.

UP FM. UP FM deluje v prostorih na Cankarjevi 5 (pribl. 1100 m2 prostorov v brezplaþni uporabi). Prostore uporablja v okviru sklopa stavb, ki so
bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes
med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo še ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je
sprememba odloka predvidevala. UP FM se sooþa z veliko prostorsko stisko, zato mora najemati prostore za uþni proces v Kopru, Trg Brolo 12.

Posebnost fakultete je sodobno opremljen GIS laboratorij z zmogljivo strojno in programsko opremo s podroþja geografske analize prostora in
kartografije, ki služi tako v pedagoške kot raziskovalne namene. Laboratorij ima 19 sedežev, 9 raþunalnikov s 24'' LCD monitorjem ter LCD
projektor. Fakulteta se lahko pohvali tudi z dvema sodobnima amfiteatrskima predavalnicama z možnostjo video - konferenþnega prenosa.
Predavalnici sta opremljeni s kabinami za simultano prevajanje v primeru dogodkov mednarodnega znaþaja, daljinskim upravljanjem celotne
tehniþne opreme in pripomoþkov ter ozvoþenjem s stalnimi in prenosnimi mikrofoni. Fakulteta ima tudi veþjo raþunalniško uþilnico s 35 sedeži in 17
raþunalniki z visoko zmogljivo programsko opremo. Obenem pa fakulteta že sedaj ugotavlja prostorsko stisko predvsem pri prostorih za delo
visokošolskih uþiteljev in sodelavcev. 14 kabinetov za dve osebi je bistveno premalo glede na trenutno potrebo po še enkrat veþjem številu
delovnih mest uþiteljev sedaj že desetih oddelkov fakultete oziroma 72 zaposlenih visokošolskih uþiteljev in sodelavcev.

-

/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



 













UP ŠD. UP ŠD razpolaga z eno stavbo in sicer s Študentskim domom Portorož, ki je bil izgrajen leta 1982, v skupni bruto izmeri površine 2780 m2
in s stanovanjem v Izoli, Nazorjeva 11, v izmeri 29,79 m2. Ostale zmogljivosti za nastanitev študentov so v Dijaških domovih (v Portorožu, Izoli in
Kopru), v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih.

UP PINT opravlja svojo dejavnost v najetih prostorih na Muzejskem trgu v Kopru (cca 75 m2).

UP ZRS svojo dejavnost opravlja v prostorih po vsej Sloveniji; pregled je razviden iz gornje preglednice.

Zaradi izvajanja programa v Novi Gorici VŠZI najema prostore tudi v Šempetru pri Gorici.

UP VŠZI. Visoka šola za zdravstvo Izola je z zaþetkom akademskega leta 2005/2006 priþela izvajati svoj pedagoški in administrativni proces v
novih prostorih (cca. 2000 m²), Polje 42, Izola, razvršþenih v dveh nadstropjih. Na šoli sta 2 predavalnici in 2 uþilnici, 4 specialne uþilnice, 1
vajalnica, 2 laboratorija, 1 raþunalniška uþilnica, referat, študentska soba, knjižnica s þitalnico, garderoba, 9 kabinetov za uþitelje in prostori za
upravno-administrativne službe (dekanat, tajništvo, raþunovodstvo, 2 sejni sobi, 2 sobi za prodekane itd). Šola ima tudi sodobno informacijsko
infrastrukturo ter strojne inštalacije, ki zagotavljajo kakovostne delovne razmere ter ustrezne sanitarne in kuhinjske prostore. Prostori so opremljeni
s sodobno opremo za izvajanje praktiþnega pouka ter predavanj. Vse predavalnice so opremljene s projektorji in osebnimi raþunalniki. Specialne
uþilnice so opremljene s sodobnimi uþnimi pripomoþki za pouþevanje zdravstvene nege.

UP FTŠ Turistica ima svoje prostore v novozgrajenem objektu v Portorožu (3400 m2) in svojo dejavnost opravlja tudi v najetih prostorih v Ljubljani,
Sežani, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in v Radencih.

Zaradi prostorske stiske in specifiþnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP PEF prisiljena najemati prostore. Študijski
proces se tako izvaja tudi v prostorih UP FHŠ, UP FAMNIT, telovadnicah Osnovne šole Koper in v plesni dvorani Plesne šole Latino.

Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2 glasbeni, 2 raþunalniški in ena za naravoslovje in
tehniko ter 7 kabinetov za uþitelje. Za nepedagoški kader in vodstvo fakultete je na razpolago 7 pisarn. Prostori, s katerimi razpolaga fakulteta, ne
zadošþajo za normalno opravljanje dejavnosti.

postavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za management Koper in UP, Pedagoške fakultete
Koper.
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3.5



 

Sredstva, s katerimi razpolaga univerza

UP po stanju na dan 31.12.2008 razpolaga s sredstvi v višini 33.578.705 EUR. Najveþji delež
predstavljajo nepremiþnine, ki so na dan 31. 12. 2008 znašale 23.726.099 EUR oz. 71 %
vseh sredstev.
V okviru obveznosti do virov sredstev predstavljajo lastni viri in dolgoroþne obveznosti
27.120.730 EUR oz. 81 % vseh obveznosti do virov sredstev. Kratkoroþne obveznosti in
pasivne þasovne razmejitve pa tvorijo preostalih 19 %.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo najveþji delež celotnih prihodkov, pretežni del prihodkov
iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne službe.
V okviru celotnih prihodkov predstavljajo:
- 70% sredstva iz državnega proraþuna RS,
- 2 % sredstva iz evropskega proraþuna,
- 25 % sredstva za izvajanje dejavnosti druge javne službe,
- 3 % sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
Iz proraþunskih sredstev RS se v
visokega šolstva in nacionalnega
sredstev MVZT za izobraževalno
prihodkov, prihodki za raziskovalno
16% celotnih prihodkov.

okviru UP financira izvajanje nacionalnega programa
raziskovalnega programa. Prihodki iz proraþunskih
dejavnost predstavljajo v povpreþju 37% celotnih
in razvojno dejavnost iz sredstev MVZT oz. ARRS pa

UP pridobiva finanþna sredstva tudi iz naslova šolnin, drugih prispevkov za študij ter plaþil za
opravljene storitve v okviru izvajanja javne službe. Prodaja blaga in storitev na trgu se
nanaša na izvajanje založniške dejavnosti, izvajanje storitev, ki niso del študijskega
programa, ter izvajanje projektov, ki jih ni možno šteti kot javno službo.

3.6

Organiziranost

Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je
bil 7. 2. 2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03. Z vpisom v sodni register Okrožnega
sodišþa v Kopru 17. 3. 2003 je UP postala pravni subjekt. ýlanice UP, z izjemo UP ŠD in UP
FAMNIT, so bile v sodni register vpisane 22. 4. 2003. Slednji sta bili v sodni register vpisani
3. 1. 2006 (UP ŠD) in 25. 7. 2007 (UP FAMNIT).
Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08) in Statut UP
(Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08-UPB1)
opredeljujeta temeljna izhodišþa organiziranosti UP. Doloþila teh temeljnih aktov poudarjajo
raziskovalno usmerjenost UP, uþinkovitost in sodobnost izvajanja študijskega procesa,
integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost
organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti
izobraževanja in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti
upoštevati dejstvo, da je univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot
enakovreden partner univerzitetnega prostora Evropske unije (vkljuþevanje v EHEA –
European Higher Education in ERA – European Research Area) in širšega mednarodnega
prostora.
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Statut UP omogoþa þlanicam, da svojo organiziranost na doloþenih podroþjih podrobneje
uredijo z internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in þlanic podpira izvajanje
temeljnih in drugih dejavnosti.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj raþun.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu (v prilogi).
3.6.1

Organi univerze in njihova delovna telesa

Organi UP so skladno s statutom UP rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Tabela 12: Organi UP

ORGANI UP
Rektor UP

prof. dr. Rado Bohinc

Senat UP

predsednik: prof. dr. Rado Bohinc

Upravni odbor UP

predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalþiþ

Študentski svet UP

predsednik: Rok Parovel (od 23.6.2008, pred tem pa Danijel Bandelj)

Rektor UP. Rektor UP je prof. dr. Rado Bohinc, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo.
Izvoljen je bil za štiriletno mandatno obdobje s priþetkom mandata 21. 11. 2007.
Rektor UP je za štiriletno mandatno obdobje imenoval dva prorektorja, in sicer:
- prorektor za študijske zadeve UP: izr. prof. dr. Roberto Biloslavo,
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: izr. prof. dr. Rado Pišot.
Senat UP. Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge
Senata UP sodijo sprejemanje študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje
soglasja k letnemu programu dela univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje
pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni akti), sprejemanje habilitacijskih meril in
potrjevanje tem doktorskih disertacij, odloþanje o statusu þlanic univerze, imenovanje komisij
in delovnih teles senata in njihovih þlanov, sprejemanje meril o ocenjevanju kakovosti
pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Naþin delovanja Senata UP podrobneje doloþa poslovnik. Senat UP ima 28 þlanov, in sicer
rektorja, 21 visokošolskih uþiteljev in znanstvenih delavcev ter 6 predstavnikov študentov.
Mandat þlanov iz vrst visokošolskih uþiteljev in znanstvenih delavcev traja štiri leta, þlanov iz
vrst študentov pa dve leti.
Upravni odbor UP. Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloþa predvsem o
gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Naþin delovanja Upravnega
odbora UP podrobneje doloþa poslovnik. Upravni odbor UP ima 9 þlanov, in sicer: 3
predstavnike delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost,
predstavnika drugih delavcev UP, predstavnika študentov, 3 predstavnike ustanovitelja ter
predstavnika delodajalcev. Mandat predstavnika študentov traja dve leti, mandat ostalih
þlanov pa štiri leta.
Svet zaupnikov UP je bil do 12.11.2008 (do spremembe Statuta UP) posvetovalno telo
Upravnega odbora UP, s spremembo Statuta UP pa je postal posvetovalno telo rektorja UP.
ýlani so predstavniki gospodarskih družb, obþin, obalne interesne skupnosti pripadnikov
italijanske narodnosti, Gospodarske zbornice Slovenije in UP. Svet zaupnikov tako
predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot tak je
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unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze
z gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu. Svet zaupnikov UP oblikuje
mnenja k letnemu naþrtu dela, srednjeroþnemu naþrtu dela in letnemu poroþilu. Rektor v svet
zaupnikov imenuje vsakokratne zakonite zastopnike pravnih oseb s podroþja gospodarstva
in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko ekspertnih skupin za študijske programe in
razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k predlogom za nove študijske programe,
predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne raziskovalne grozde oziroma skupne
tehnološke podlage.
Študentski svet UP. Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Naþin
delovanja Študentskega sveta UP podrobneje doloþa poslovnik. Študentski svet UP
sestavljajo študenti – predsedniki študentskih svetov visokošolskih zavodov UP. Mandat
þlanov traja dve leti.

Tabela 13: Komisije Senata UP

KOMISIJA SENATA UP

PREDSEDNIK

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

doc. dr. Maja ýemažar

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. dr. Roberto Biloslavo

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP
(KZRD UP)

izr. prof. dr. Rado Pišot

Komisija za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Marija Mojca Terþelj

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
(KMMS UP)

prof. dr. Lucija ýok

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP
(KSSK UP)

doc. dr. Maja Uran (do 20.2.2008)
doc. dr. Jonatan Vinkler (od 20.2.2008)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

doc. dr. Boris Zgrabliü (od 5.5.2008)

Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe
Univerze na Primorskem (KP UP)

izr. dr. Roberto Biloslavo (od 23.10.2008)

Disciplinska komisija UP (DK UP)

viš. pred. mag. Robert Trunkl (od 22.12.2008)

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so doloþene v
Statutu UP in sklepu Senata UP o ustanovitvi posameznih komisij, naþin delovanja
posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
3.6.2

ýlani in odgovorne osebe þlanic UP

UP vkljuþuje devet þlanic, in sicer (þlanice navajamo po zaporedju iz Statuta UP):
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za humanistiþne študije Koper (UP FHŠ),
2. Fakulteta za management Koper (UP FM),
3. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT),
4. Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF),
5. Fakulteta za turistiþne študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica) (v letu 2008 se je iz
Turistica – Visoke šole za turizem Portorož preoblikovala v fakulteto),
6. Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI).
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Raziskovalna zavoda
7. Znanstveno-raziskovalno središþe Koper (UP ZRS),
8. Primorski inštitut za naravoslovne in tehniþne vede Koper (UP PINT).
Drugi zavodi
9. Študentski domovi (UP ŠD).
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Tabela 14: Odgovorne osebe þlanic UP

ýLANICA UP

DEKAN/DIREKTOR

PRODEKANI

TAJNIK/SVETOVALEC
DIREKTORJA

Visokošolski zavodi



UP FHŠ

doc. dr. Vesna
Mikoliþ, dekanja

izr. prof. dr. Darko Darovec (do
23.10.2008), prodekan za študijske
zadeve;
doc. dr. Lenart Škof (od 23.10.2008),
prodekan za študijske zadeve;
izr. prof. dr. Darko Darovec (od
23.10.2008), prodekan za
znastveno-raziskovalno delo;
izr. prof. dr. Stanko Pelc (do 21.2.2008),
prodekan za študentske zadeve;
doc. dr. Rok Svetliþ (od 21.2.2008 do
23.10.2008), prodekan za
študentske zadeve;
doc. dr. Ernest Ženko (od 23.10.2008),
prodekan za študentske zadeve;
doc. dr. Krištof Jacek Kozak (do
23.10.2008), prodekan za
mednarodno sodelovanje in razvoj

Elide Hrvatin, tajnik

UP FM

prof. dr. Egon
Žižmond, dekan

izr. prof. dr. Rok Strašek (od
1.10.2008), prodekan za
izobraževanje;
prodekan za izobraževanje –
dodiplomski študij: do 21. 1. 2008
izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, nov
prodekan še ni bil imenovan;
prof. dr. Slavko Dolinšek (do
1.10.2008), prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo;
izr. prof. dr. Janez Šuštaršiþ (od
1.10.2008), prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo;
izr. prof. dr. Štefan Bojnec (od
1.10.2008), prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo
študentov

(še ni imenovan)

UP FAMNIT

prof. dr. Dragan
Marušiþ, dekan

doc. dr. Branko Kavšek, prodekan

Manca Drobne,
tajnik

UP PEF

izr. prof. dr. Stanko
Pelc, dekan (do
15.11.2008)
izr. prof. dr. Mara
Cotiþ, v.d.
dekanja (od
15.11.2008)

viš. pred. mag. Darjo Felda, prodekan
za študijske zadeve;
izr. prof. dr. Mara Cotiþ, prodekanja za
znanstveno-raziskovalno in
umetniško delo

Tanja Marsiþ, tajnik

UP Turistica (do
5.7.2008)
UP FTŠ Turistica (od
5.7.2008)

prof. dr. Marija
Ovsenik, dekanja
(do 7.11.2008)
doc. dr. Aleksandra
Brezovec, dekanja
(od 7.11.2008)

mag. Marjan Tkalþiþ (do 14.11.2008),
prodekan za redni študij;
mag. Robert Trunkl (do 14.11.2008),
prodekan za izredni študij;
doc. dr. Maja Uran (do 14.11.2008),
prodekanja za znanstvenoraziskovalno dejavnost;
mag. Tomi Brezovec (do 14.11.2008),

mag. Margareta
Benþiþ (do
30.9.2008), tajnik
Ingrid Kocijanþiþ (od
1.10.2008), tajnik
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ýLANICA UP



DEKAN/DIREKTOR

 

PRODEKANI

TAJNIK/SVETOVALEC
DIREKTORJA

prodekan za gospodarsko
dejavnost;
doc. dr. Gordana Ivankoviþ (od
14.11.2008), prodekanja za študijsko
dejavnost;
doc. dr. Gorazd Sedmak (od
14.11.2008), prodekan za
raziskovalno dejavnost
doc. dr. Ksenija Vodeb (od 14.11.2008),
prodekanja za študentske zadeve;
doc.dr. Tadeja Jere Lazanski (od
14.11.2008), prodekanja za študijsko
dejavnost
UP VŠZI

doc. dr. Nadja
Plazar, dekanja

izr. prof. dr. Darja Barliþ Maganja (od
2.4.2008), prodekanja za študijske in
študentske zadeve;
doc. dr. Maja ýemažar, prodekanja za
raziskovalne zadeve

Klara Puhov Bajec,
tajnik

Raziskovalna zavoda
UP ZRS

znanstveni svetnik
dr. Darko Darovec,
direktor

-

Urška Leban,
svetovalka
direktorja

UP PINT

prof. dr. Andrej
Brodnik, direktor

-

-

Leon Horvatiþ, v.d.
direktorja (od
1.1.2008)
Leon Horvatiþ,
direktor (od
18.7.2008)

-

-

Drugi zavod
UP ŠD
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Univerzitetna centra in infrastrukturni enoti

UP je v petih letih delovanja ustanovila dve infrastrukturni enoti in dva univerzitetna centra,
katerih namen je povezati aktivnosti þlanic na nekaterih podroþjih, ki so skupnega pomena
za celotno univerzo. S sinergiþnim delovanjem bo tem dejavnostim omogoþen hitrejši razvoj.
Tabela 15: Univerzitetne enote in centri

ENOTE IN CENTRI UP

SEDEŽ

Infrastrukturni enoti
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP)

Titov trg 4, Koper

Ameriški kotiþek Koper UP (AK UP)

Titov trg 4, Koper

Univerzitetna centra
Center za šport UP (CŠ UP)

Titov trg 4, Koper

Senat UP je 9. 4. 2008 sprejel sklep o ustanovitvi in sprejemu nove þlanice UP –
Univerzitetne knjižnice UP (UK UP), ki bo v skladu z elaboratom, ki ga je potrdil Senat UP,
mrežno organizirana.

3.7

Okolje, v katerem deluje univerza

UP je v petih letih delovanja vzpostavila razvejano mrežo povezav z okoljem, in sicer tako z
institucijami v visokošolskem in raziskovalnem prostoru na nacionalni in mednarodni ravni,
kakor tudi s širšim družbenim okoljem, še zlasti z gospodarstvom. V letu 2008 je bila v okviru
UP ustanovljena infrastrukturna enota Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) pod
vodstvom prorektorja za raziskovalno in razvojno dejavnost, ki združuje in koordinira že vse
obstojeþe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom, kot je prikazano v sliki 1 v
nadaljevanju.
UP se z okoljem povezuje tudi s ponudbo svojih drugih dveh centrov (Ameriški kotiþek Koper
in Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP, ki od 1.8. 2008 dalje deluje pod UP
FHŠ). Zavedamo se, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj
študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju
gospodarstva in države kot celote.
Navedeno velja tudi za þlanice, ki povezave vzpostavljajo glede na specifiko svojih študijskih
in raziskovalnih programov in podroþij. Povezovanje in izmenjave potekajo prek vkljuþevanja
študentov v okolje pri opravljanju strokovne prakse, zatem prek skupnih raziskovalnih in
razvojnih projektov, z vkljuþevanjem gostujoþih predavateljev iz gospodarstva v programe
UP ipd.
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Koordinacija in usklajevanje povezovanja in sodelovanja UP z zunanjimi
uporabniki znanja UP (gospodarstvo, javni zavodi, …) ter uporabnikov z UP

INFRASTRUKTURNI CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA UP – CRPZ UP

Slika 1: Prikaz komunikacije in delovanja mehanizmov UP za sodelovanje z okoljem (uporabniki)
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3.7.1



 

Sodelovanje z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami

UP je v kratkem þasu delovanja vzpostavila široko mrežo povezav znotraj slovenskega in
mednarodnega visokošolskega prostora.
Sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru. UP je od leta 2004 vkljuþena v
Rektorsko konferenco, v okviru katere sodelujejo slovenske univerze dobro in usklajeno.
Poseben sporazum o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani je bil sklenjen že leta 2004, z
univerzama v Mariboru in Novi Gorici pa v letu 2006. Na osnovi sklenjenih sporazumov je UP
v letu 2007 nadaljevala zastavljeno sodelovanje v mreži slovenskih univerz. Povezovanje z
Univerzo v Novi Gorici je potekalo zlasti v okviru Konzorcija za visokošolsko izobraževanje
na podroþju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, ustanovljenega leta 2006.
V letu 2008 pa je univerza sklenila sporazum s Centrom EMUNI, katerega namen je
prispevati k internacionalizaciji visokošolskega prostora in spodbujanju mednarodnega
sodelovanja.
V nacionalnem prostoru se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, s
katerimi je univerza sklenila sporazume že v preteklih letih (Inštitut za narodnostna
vprašanja, Kemijski inštitut Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Institut
Jožef Stefan), sklenjen pa je bil tudi sporazum s Slovensko znanstveno fundacijo. V letu
2007 je bilo intenzivnejše sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za biologijo in njegovo enoto
Morsko biološko postajo Piran zaradi zaþetka izvajanja prvega skupnega študijskega
programa Morska biologija, v letu 2008 pa je bil s to institucijo sklenjen tudi sporazum o
sodelovanju pri pripravi in izvajanju študijskih programov »Bioinformatika« in »Bioinformatika
in sistemska biologija«. V letu 2008 je univerza sklenila sporazum z Zavodom za varstvo
kulturne dedišþine Slovenije in s tem zagotovila plodno sodelovanje na podroþju raziskovanja
kulturne dedišþine.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru. UP je od svojega nastanka do
danes sklenila 27 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o sodelovanju, od tega 4 v letu
2004, 4 v letu 2005, 9 v letu 2006, 5 v letu 2007 in 5 v letu 2008. Zaþetnim sporazumom z
univerzami iz sosednjih držav (Italija, Avstrija in Hrvaška) so se v letu 2006 pridružili
sporazumi tudi z univerzami s Tajvana in iz ZDA, v letu 2007 pa je UP sklenila sporazume o
sodelovanju z dvema univerzama iz Italije (Univerza v Bariju, Univerza za tujce v Perugi) in s
tremi univerzami iz Srbije (Univerza Singidunum, Privredna Akademija Novi Sad in Univerza
v Nišu). V letu 2008 se je skladno s strategijo in z razvojnimi cilji UP nadaljevalo uspešno
navezovanje novih mednarodnih in meduniverzitetnih odnosov. Pobudo za kar tri izmed petih
sporazumov, sklenjenih v letu 2007, so dale tuje institucije, kar kaže na vse veþjo
prepoznavnost UP in poveþanje zanimanja tujih visokošolskih institucij za sodelovanje z
našo univerzo. Tudi v letu 2008 je univerza nadaljevala uspešno povezovanje s tujimi
visokošolskimi institucijami v Evropi (3 sporazumi), Izraelu (1 sporazum) in Mehiki (1
sporazum).
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi krovnih sporazumov in
programov o sodelovanju, s katerimi so opredeljene konkretnejše oblike medsebojnih
odnosov, ter na podlagi pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 6. OP, prijavah
na 7. OP, na programe teritorialnega sodelovanja ter druge EU programe) in posameznih
pogodb o študijskih izmenjavah v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus.
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V letu 2008 se je kot oblika uspešnega mednarodnega povezovanja nadaljevalo delovanje
lektorata slovenšþine na Univerzi Cà Foscari v Benetkah, Italija.
3.7.2

Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami

Svet zaupnikov UP predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. Svet
zaupnikov UP je veþji del leta 2008 deloval še kot posvetovalno telo Upravnega odbora UP
(s spremembo Statuta UP 12.11.2008 je postal posvetovalno telo rektorja UP). V vlogi
programskega sveta za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi je svetoval in
sodeloval z univerzo pri naþrtovanju in uresniþevanju njene poslovne, izobraževalne in
znanstvene uspešnosti. Sestavljajo ga predstavniki gospodarstva Primorske in lokalnih
skupnosti obþin Koper, Izola, Piran in Sežana. Predsednik Sveta zaupnikov UP je tudi þlan
skupnosti zaupnikov CEEUN (Central European Universities Network).
V letu 2008 je bilo Univerzitetnemu inkubatorju Primorske razširjeno poslanstvo in s tem tudi
ime v Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP). UIP bo tako v prihodnje
poleg pospeševanja podjetništva razvijal ter soupravljal nove oblike sodelovanja UP z
gospodarstvom. V letu 2008 je v novi vlogi UIP pristopil k ustanovitvi Kariernega Centra UP
(KCUP). Zasebni zavod KCUP je ustanovila Študentska organizacija UP (ŠOUP) 6.12.2007.
Zavod je bil vpisan v sodni register Okrožnega sodišþa v Kopru 3.3.2008. 23. maja 2008 je
bil konstituiran Svet zavoda KCUP, na katerem je bil sprejet sklep, da v Zavod vstopi
soustanovitelj zavoda UIP v skladu z razvojnimi nalogami, ki jih slednji opravlja za Univerzo
na Primorskem. UIP je postal soustanovitelj zavoda 4. julija 2008. Poslanstvo KCUP je, da
nastopi že ob zaþetku posameznikove izobraževalne poti in ga ob pomoþi nasvetov
strokovnjakov in drugih svetovalcev usmerja proti zaposlitvenim ciljem v skladu z njegovimi
željami in sposobnostmi. Hkrati želi KCUP predstavljati bistveno povezavo med
izobraževanjem in trgom dela ter ponuditi širok nabor možnosti za pridobivanje razliþnih
kompetenc, s katerimi bodo uporabniki, vkljuþeni v dejavnosti KCUP, ob svojem vstopu na
trg dela poleg formalne izobrazbe opremljeni tudi z razliþnimi kompetencami, zaradi þesar se
bodo na trg dela lažje vkljuþevali in bodo bolj konkurenþni.
Osnovne dejavnosti in storitve: organizacija Informativnega tedna KCUP, organizacija
razliþnih okroglih miz, delavnic, predavanj, predstavitev karier in sorodnih dogodkov,
individualno naþrtovanje, skrbništvo Štipendijskega sklada UP, posredovanje informacij o
možnostih pridobitve razliþnih štipendij, o možnostih razliþnih mobilnosti, o študijskih
programih, izdelava kompetenþnih portfolijev uporabnikov, povezovanje s trgom dela, in
promocijske aktivnosti.
Neposredno povezavo z gospodarstvom udejanja univerza tudi preko Konzorcija za
visokošolsko izobraževanje na podroþju naravoslovja in inovativnih tehnologij na
Primorskem. V okviru konzorcija se zbirajo sredstva za nove programe in aktivnosti
spodbujanja promocije naravoslovja na Primorskem.
Navedene oblike sodelovanja omogoþajo posamezni þlanici in univerzi kot celoti kakovostno
vpetost v širši družbeni prostor in predstavljajo živi most povezovanja in izmenjave potreb in
izkušenj med pedagoško-raziskovalnim podroþjem in gospodarskimi in javnimi službami.
V letu 2008 se je nekdanji Euro Info Center (EIC), organizacijska enota UP ZRS, s sklepom
Znanstvenega sveta UP ZRS 17.6.2008 preoblikoval v Center za sodelovanje z
gospodarstvom (CSG). Center je namenjen krepitvi sodelovanja raziskovalne sfere z
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gospodarstvom in komercializaciji raziskovalnih dosežkov in znanja raziskovalcev skozi
skupne projekte in druge oblike sodelovanja. Krepitev sodelovanja poteka v obliki razliþnih
storitev, ki so na voljo tako raziskovalcem kot podjetjem.
Hkrati je Center za sodelovanje z gospodarstvom þlan evropske podjetniške mreže pod
okriljem Evropske komisije, Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo z imenom
Enterprise Europe Network. Mreža, ponuja storitve, ki sta jih opravljali bivši mreži Euro Info
Centrov (EIC) in Innovation Relay Centrov (IRC.) Enterprise Europe Network ponuja svojim
strankam vrsto storitev z naslednjih podroþij:
• mednarodnega poslovnega sodelovanja,
• inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter
• sodelovanja v programih EU.
Na podroþju mednarodnega poslovnega sodelovanja obsegajo te storitve organizacijo
poslovnih sreþanj v Sloveniji in v tujini, individualne storitve na podroþju poslovnega
sodelovanja, borzo ponudb in povpraševanj po poslovnem sodelovanju in promocijo sejmov
ter usposabljanja podjetnikov.
Na podroþju inovacij, prenosa znanja in tehnologij segajo storitve od izvajanja
tehnoloških pregledov, preko Evropske borze ponudbe in povpraševanja tehnologij in znanj,
do individualne pomoþi strankam pri prenosu tehnologij. Strankam ponuja center pomoþ
skozi celoten proces, od identificiranja njihove ponudbe oziroma povpraševanja po
tehnologijah, preko pogajanj, pa do podpisa pogodbe o prenosu tehnologij.
Tretja skupina storitev je namenjena uspešnemu kandidiranju za sredstva v R&R
programih EU, predvsem v 7. okvirnem programu. Storitve s tega podroþja segajo od
informiranj in obvešþanj o trenutno aktualnih razpisih, preko pomoþi pri oblikovanju projektnih
idej in iskanju najprimernejših projektnih partnerjev, do pomoþi pri pripravi projektnega
predloga in pri njegovem izvajanju. Izkušnje centra na tem podroþju so pripomogle k temu,
da na nivoju slovenskega konzorcija koordiniramo aktivnosti na podroþju vkljuþevanja v
programe EU.
Mreža ponuja povezave s 500 centri v veþ kot 40 evropskih državah in približno 4.000
izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v eno mrežo. Tako je Enterprise Europe Network
najveþji instrument, ki ponuja strokovno znanje in storitve podjetnikom in podjetjem,
univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom ter drugim poslovnim in
inovacijskim institucijam.
Hkrati s temi aktivnostmi je Center za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS v letu 2008 kot
partner sodeloval v razliþnih projektih, ki jih je sofinancirala EU in so namenjeni gospodarstvu
in sodelovanju z njim. Ker pa smo na UP želeli združiti vse obstojeþe iniciative in aktivnosti,
ki že obstajajo v podporo procesu povezovanja UP z okoljem, predvsem pa olajšati
komunikacijo med potencialnimi partnerji ter izboljšati dostopnost do virov informacij in
možnosti sodelovanja, smo se odloþili za ustanovitev Centra za razvoj in prenos znanja UP
(slika 1 na zaþetku poglavja).
Na podlagi soglasja Senata UP (10. redna seja 9. 7. 2008) je rektor s sklepom št. 124-86/08,
z dne 20. 10. 2008, sprejel sklep o ustanovitvi infrastrukturnega Centra za razvoj in prenos
znanja na UP in 6. 11. 2008 še Akt o organiziranosti in delovanju CRPZ UP. S sklepom
rektorja št. 124-117/08 je bil imenovan strokovni svet CRPZ UP.
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Temeljni cilj in namen ustanavljanja CRPZ je :
- informiranje zainteresiranih uporabnikov znanja UP (gospodarstvo, javni zavodi,
samostojni podjetniki, ….) o znanstveno-raziskovalnih kompetencah, raziskovalnih
izkušnjah, raziskovalni opremi in drugih možnostih, ki jih lahko nudi univerza preko svojih
þlanic, uþiteljev in raziskovalcev (spletni portal, borza znanja),
- izboljšanje komunikacije med vsemi udeleženci, obstojeþimi subjekti za povezovanje z
zunanjimi uporabniki znanja s ciljem transparentnosti delovanja UP in poveþanjem
absorpcije znanja s strani zainteresirane javnosti, potencialnih uporabnikov znanja in
kompetenc UP,
- izboljšanje prepoznavnosti UP, osvešþanje javnosti o dodani vrednosti UP in njenega
delovanja v neposrednem okolju in
- neposredna komercializacija znanja UP in posredno prispevanje k razvoju odliþnosti UP.
3.7.3

Vkljuþevanje v širše družbeno okolje

V okviru vkljuþevanja v širše družbeno okolje je univerza v letu 2005 ustanovila kulturni in
informacijski center Ameriški kotiþek Koper UP (AK UP) in Center za jezike in medkulturno
komunikacijo UP (CJMK UP).
Ustanovitev AK UP je rezultat zelo dobrega sodelovanja UP z Veleposlaništvom ZDA v
Ljubljani in UP. V juliju 2008 je bil med Veleposlaništvom ZDA in UP podpisan nov triletni
sporazum o delovanju Ameriškega kotiþka. AK UP nudi širši javnosti dostop do aktualnih in
zanesljivih informacij o ZDA in sicer preko knjižnih zbirk, svetovnega spleta in raznih
regionalnih programov. Dostop do multimedijskih virov informacij, knjižnega gradiva in
periodike ter njihova uporaba sta brezplaþna za vse uporabnike. Poleg tega AK UP nudi
brezplaþno svetovanje študentom ter informacije o študijskih in raziskovalnih štipendijah v
ZDA. Najbolj odmevna pa so predavanja, knjižne debate, filmski in glasbeni veþeri ter druge
prireditve, ki jih organizira AK UP. V letu 2008 so bile izvedene prireditve: Kultura karikature
kot ameriško izvozno blago; STA predstavitev poletnega dela v ZDA; Otvoritev razstave
»New work« Johna D. Antonea; Projekcija fotografij »Lumen 2007«; Predavanje Johna D.
Antona ob zakljuþku razstave; Analiza ameriških volitev 2008; Otroški lov na zaklad po Kopru
(postaja Ameriški Kotiþek); Okrogla miza: Študij v ZDA; Dan zemlje – razstava ekoloških
plakatov ob predavanju mag. Tomaža Ogrina; Vprašanja identitet v sodobni Ameriki: od
globalizacije do medkulturnosti; Obisk študentov kreativnega pisanja z Univerze v
Chattanogi; Obisk študentov prevajalstva z Univerze v Iowi; Predavanje za dijake Gimnazije
Koper o ameriški literaturi; Predavanje za dijake Srednje tehniške šole Koper o Karibih;
Spremljanje rezultatov ameriških predsedniških volitev; Ameriški dan (v okviru projekta
Mednarodni vrtiljak – trije dogodki). Glede na to, da je bilo v letu 2008 realiziranih približno
toliko prireditev, kot je bilo naþrtovanih (kljub trimeseþnem zaprtju), da se je obisk podvojil in
da je tudi glede medijskih objav AK UP pridobil na medijski prepoznavnosti, ocenjujemo, da
je AK UP zaþel zelo uspešno uresniþevati svoje poslanstvo.
CJMK UP je bil ustanovljen leta 2006 kot univerzitetna enota, v letu 2008 pa se je vkljuþil v
organizacijsko strukturo UP Fakultete za humanistiþne študije Koper. Uþenje jezikov na
CJMK UP je »laboratorij« sodobnih informacijskih orodij za posredovanje jezikovnih vsebin,
ki omogoþa ob multimedijski podpori, komunikacijski strategiji in samostojno vodenem uþenju
vkljuþenih v uþenje, uresniþevati veþjeziþnost in medkulturnost študentov univerze ter
zadovoljevati individualne potrebe posameznika po znanju jezikov. UP in Študentska
organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) uresniþujeta skupni cilj, to je doseþi
veþjeziþnost študentov za uspešno uveljavljanje na trgu dela. Zato sta tudi v letu 2008
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sodelovala pri skupnih projektih v skladu s Sporazumom o sodelovanju (2005, 2007), ki
odpira pot do veþjeziþnosti študentom in zaposlenim na univerzi in v okolju, v katerem deluje
center (gospodarstvu, obrtni zbornici in drugim).
V letu 2008 je CJMK UP ponudil študentom in zaposlenim na UP pouk anglešþine (ravni po
evropskih smernicah B1 in B2), francošþine (A1), italijanšþine (A1 in A2), nemšþine (A1 in
A2), španšþine (A1), rušþine (A1 in A2) in portugalšþine (A1). V letu 2008 so na CJMK
pouþevali 4 lektorji (italijanšþina/nemšþina, rušþina, francošþina, anglešþina). Portugalšþino
pouþuje gostujoþi lektor portugalšþine, katerega financiranje je ponudila Vlada države
Brazilije. V letu 2008 /09 je v pouk jezikov na CJMK vkljuþenih 20 skupin študentov in 258
študentov.
Nov korak pri vkljuþevanju v širše družbeno okolje je univerza v letu 2008 naredila s pismom
o nameri z Zvezno republiko Brazilijo o financiranju lektorja za pouþevanje na Univerzi na
Primorskem. Namen sodelovanja je razširiti obstojeþi spekter tujih jezikov na univerzi in
vzpostaviti kakovostno sodelovanje z Zvezno republiko Brazilijo na podroþju promocije
portugalskega jezika in kulture.
V letu 2008 je CJMK UP v partnerstvu z UP FHŠ in UP ZRS kandidiral v dveh mednarodnih
projektih: v projektu EUNoM (European Universities Network on Multilingualism, koordinator
Universitat Oberta de Catalunya, Španija) in MERIDIUM (Multilingualism in Europe as a
Resource for Immigration – Dialogue Initiative among the Universities of the Mediterranean,
koordinator Università per stranieri Perugia, Italija). V prvem projektu kandidatura ni uspela,
koordinator bo ponovno kandidiral v letu 2009, v drugem projektu pa je kandidatura uspela in
se dejavnosti projekta že izvajajo.
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4 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE


Navedeno besedilo v tem poglavju je povzeto iz LPD 08.

4.1

Zakonske in druge pravne podlage

UP deluje na podlagi zavezujoþih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), zakonov in njihovih
podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih
podroþij (javne finance, delovna zakonodaja idr.).
V letu 2008:
a) Zakonske in druge pravne podlage na podroþju visokega šolstva:
-



Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08),
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 94/07),
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06,
67/08),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 1/04,
2/05, 34/05, 4/06, 76/06, 126/08),
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2007/2008
(Ur. l. RS, št. 38/07),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94, 45/98),
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/94, 2/05),
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/05),
Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Ur. l. RS, št.
24/95),
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/07),
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, þlanic univerz, od leta
2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08),
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04, 99/08),
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
64/04, 52/07),
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 25/06, 75/08),
Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/04),
Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št.
101/04),
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04),
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov,
študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela
(Ur. l. RS, 124/04),
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur.
l. RS, št. 56/98, 101/04),
Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 45/94),
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1 Ur. l. RS, št. 83/03, 61/06),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
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Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji (Ur.
l. RS, št. 14/99),
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in naþinu vodenja evidenc v postopkih
priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Ur. l. RS, št. 6/2005),
Pravilnik o metodologiji za doloþitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št.
55/07, 41/08),
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podroþja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije v plaþne razrede znotraj razponov plaþnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05,
20/06, 65/06, 43/07),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s podroþja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
Pravilnik o doloþitvi dodatka za dvojeziþnost direktorjev s podroþja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/06),

ter drugi podzakonski akti.
b) Zakonske in druge pravne podlage na podroþju znanosti:
-

-

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1, Ur. l. RS, št. 22/06, 112/07),
Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 2010 (Ur. l. RS, št. 3/06),
Pravilnik o pogojih dodeljevanja proraþunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 12/05),
Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur. l.
RS, št. 23/08),
Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
(Ur. l. RS, 73/06),
Uredba o normativih in standardih za doloþanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s podroþja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja
medresorskih raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za
podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih podroþjih javnega interesa (Ur. l.
RS, št. 12/05, 3/09),
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07, 39/07),
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS,
št. 12/05, 49/05),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa
raziskovalne opreme (Ur.l. RS, št. 12/05),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l.
RS, št. 12/05, 24/06),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domaþih znanstvenih periodiþnih
publikacij (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 24/06, 5/07),
Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št.
12/05, 53/06, 22/07, 18/08),
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07, 137/07)

ter drugi.
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c) Pravne podlage UP:
-

Statut Univerze na Primorskem (Statut UP-UPB1 Ur. l. RS, št. 124/08),

Pravilniki:
Splošno
- Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podraþunih Univerze na Primorskem
- Pravila o izplaþevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem (priloga)
- Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na
Primorskem
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o oddaji javnih naroþil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
- Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
- Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze, Sprememba pravilnika o organizacijskih
enotah univerze
- Pravilnik o oddaji javnih naroþil male vrednosti
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem
Študij
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendijskem skladu Univerze na Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med þlanicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zakljuþenem izobraževanju na Univerzi
na Primorskem
- Pravila o naþinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s
posebnim statusom (evidenþni list)
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih
organizacij na Univerzi na Primorskem
Merila:
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
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Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih uþiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
Univerze na Primorskem in Navodila za izvajanje meril (toþkovalnik)
Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive visokošolskih uþiteljev, znanstvenih
delavcev in sodelavcev Univerze na Primorskem
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem

Navodila:
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in
domaþimi univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje
in/ali izvaja veþ þlanic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na
Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
- Navodilo za izvajanje doloþil Pravilnika o napredovanju delavcev v plaþilne razrede
- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja
informacij o prilagoditvah izvajanja študijskih programov
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na
Primorskem
- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu
kandidatov v študijske programe na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih
listinah o zakljuþenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
- Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
- Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in
vþlanitvi v združenja
in ostali podstatutarni akti UP in þlanic UP.

4.2

Dolgoroþni cilji

V razvojnem programu za obdobje 2004 – 2008 si je UP postavila cilje, ki jih želi doseþi s
skrbnim izborom izobraževalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter s prenovo študijskih
programov. Ti cilji so:
-



Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje in raziskovanje. Na podroþju
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo UP kakovost
svojega delovanja gradila na primerljivem izobraževalnem in raziskovalnem delu ter na
razvoju njej lastnih raziskovalnih podroþij. Lastno kompetitivnost bo UP morala utemeljiti
z nadpovpreþno kakovostnim in mednarodno primerljivim raziskovalnim delom ter z
razvijanjem njej lastnih raziskovalnih podroþij. Na ta naþin se bo lahko po eni strani
enakovredno vkljuþevala v mednarodne akademske in raziskovalne mreže, po drugi
strani pa utemeljevala svojo odliþnost in prepoznavnost, s tem pa tudi mednarodno
privlaþnost, na tistih raziskovalnih podroþjih, h katerim bo prispevala nova spoznanja.
Sodelovanje z univerzami se bo uresniþevalo na osnovi programov med sodelujoþimi
þlanicami univerz. Mednarodnim študijskim programom s podroþja družboslovja in
naravoslovja ter mednarodnim projektom þlanic bodo sledili drugi študijski programi in
raziskovalni projekti (Interreg projekti, programi EU), najprej z bližnjimi univerzami, nato
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pa tudi z drugimi v Evropi in v svetu. Do leta 2010 naj bi bilo v programe UP vpisanih
8.000 študentov iz Slovenije in zamejstva, v mobilnost pa naj bi se vkljuþilo vsaj 100
študentov UP.
Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države. UP bo razvijala
kooperativen odnos z družbenim okoljem v izmenjavah in prenosu znanj ter z oblikami
sodelovanja, s katerimi bo prevzemala neposredno odgovornost za družbeni, s tem pa
tudi regionalni razvoj.
Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev. V letih prenove (2005 –
2014) po usmeritvah bolonjskega procesa bo UP poleg strukture in trajanja študija
preoblikovala tudi pot do znanja, tako v disciplinarni usmerjenosti ter preuþevanju
znanstvenih disciplin kot v prilagajanju zahtevam trga dela. Zato bo morala UP poskrbeti
za poveþevanje sinergijskega delovanja med svojimi þlanicami pri razvijanju
interdisciplinarnih študijskih programov na obeh podiplomskih stopnjah. Z uveljavljanjem
prioritetnih ciljev na znanju temeljeþe družbe v okviru evropskih programov za obdobje
2007 – 2013 namerava UP v sodelovanju z Univerzo v Trstu razvijati skupni projekt
informiranja, spremljanja in usmerjanja diplomantov na trgu dela.
Prenova vsebin in izvajanja programov. UP si trajno prizadeva za prenovo svojih
študijskih programov, tako z vidika posodobljenih vsebin kot tudi oblik in metod
pouþevanja in uþenja. UP si prizadeva za oblikovanje interdisciplinarnih študijskih
programov, ki bi jih izvajale þlanice UP, kakor tudi za oblikovanje skupnih programov z
visokošolskim zavodi v tujini. Na tak naþin UP uresniþuje svojo skrb za þimbolj
kakovostno izobraževanje na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja in
izpopolnjevanja. Pri tem pa ne zanemarja vidika uþinkovitosti izvedbe in porabe sredstev
RS v smislu dobrega gospodarjenja.
Zagotavljanje enakopravnega pristopa do šolanja in skrb za višjo raven izobrazbe
državljanov. Reforma visokega šolstva po smernicah Bolonjskega procesa postavlja
pred UP nova razmerja med uþitelji in študenti, med študenti in državo ter med državo in
univerzo. UP bo storila vse, da ostanejo študijski programi rednega študija javno dobro.
Poleg tega bo postopoma izenaþevala izvedbo in kakovost rednega in izrednega študija
(v številu kontaktnih ur, izvedbi predavanj in vaj, itd.), okrepila uvajanje in uporabo
aktivnejših metod pouþevanja (e-uþenje in e-pouþevanje) ter v izvajanje študija vkljuþila
sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. UP bo vzpostavila sodoben in
primerljiv sistem priznavanja predhodno pridobljenih znanj in usposobljenosti, krajših
oblik do-izobraževanja ter programov usposabljanja in izpopolnjevanja. V naslednjih štirih
letih bo UP v razliþne oblike do-izobraževanja in izpopolnjevanja vkljuþila þim veþje
število udeležencev izobraževanja. Na ta naþin ima UP možnost pritegniti trg dela kot
bodoþega sofinancerja programov visokošolskega izobraževanja in izpopolnjevanja.
Vkljuþenost UP v slovensko univerzitetno mrežo. Dejavno sodelovanje UP v
slovenski univerzitetni mreži (Rektorska konferenca RS in sodelovanje z ostalimi
slovenskimi univerzami na vseh ravneh dejavnosti) omogoþa UP naþrtno in koordinirano
uveljavljanje smernic Bolonjskega procesa v Sloveniji. UP bo pristopila v razliþna
združenja in oblike sodelovanja evropskih in regijskih univerz, prednostno na podroþju
sredozemskega prostora, ter v tem okviru spodbujala razvoj skupnih pobud na
raziskovalnem in izobraževalnem podroþju
Raziskovanje – temeljni pogoj za kakovost izobraževalnega dela. UP vgrajuje v svojo
organizacijsko strukturo oblike integralnosti raziskovalnega in pedagoškega dela ter s
tem zagotavlja uþinkovitejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajoþih in
zaposlenih med znanstveno-raziskovalno, pedagoško in širšo družbeno ter gospodarsko
sfero. Notranjo integracijo in mobilnost bomo na UP zagotovili z ustrezno sistematizacijo
in organizacijo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, z instrumentom
sobotnega leta za raziskovalce in visokošolske uþitelje, s štipendiranjem perspektivnih
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študentov doma in v tujini, z vkljuþevanjem študentov v raziskovalno delo, z
razpisovanjem raziskovalnih doktorskih tem in z veþjo usmerjenostjo samega
raziskovalnega dela v domaþe in mednarodno okolje. UP si bo tudi prizadevala za
poveþevanje deleža domicilnega kadra ter za dvig kakovosti študija.
V okviru sistema globalnega financiranja univerz bomo težili k poveþevanju deleža za
raziskave in inovacije na 30 % pridobljenih sredstev iz gospodarstva in sredstev
mednarodnih raziskovalnih programov (7. okvirni program in Interreg projekti) ter k bolj
uravnoteženi razporeditvi znanstvenoraziskovalnih podroþij na univerzi. Ob tem bo UP
sledila naþelom utrjevanja trojne avtonomije univerz: avtonomije raziskovalnega,
izobraževalnega in poslovnega delovanja.
Vseživljenjsko uþenje in izzivi novih študentskih populacij. Nova priþakovanja in
zahteve po vseživljenjskem uþenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju
temeljeþe družbe – zahtevajo od UP prilagajanje novi študentski populaciji, tako po
sistemsko-organizacijski plati kot tudi pri programih študija. Študentska populacija vse
bolj pokriva vse starostne ravni, ki si želijo nadaljnjega izobraževanja in dejavnega
vkljuþevanja v kulturno-umetniško dogajanje okolja. V okviru ved, ki jih raziskuje, in
izobraževalnih programov, ki jih razpisuje, bo UP ponudila številne programe
izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali predhodno pridobljeno znanje študentov ter ponujali
dopolnilna in nova znanja za nove poklice.
Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje. UP bo spodbujala razvijanje
umetniških študijskih usmeritev ter umetniško ustvarjalnost študentov in visokošolskih
uþiteljev. Izbirne vsebine (moduli) umetniških usmeritev bodo le osnova za prihodnje
oblikovanje študijskih programov umetniških smeri. Kulturno življenje študentov bo
bogatila razvejana kulturna umetniška dejavnost študentov v okviru Akademskokulturnega društva UP, ki je v postopku ustanavljanja pri Študentski organizaciji UP.
Sodelovanje in izmenjave med visokim šolstvom in gospodarstvom za trajnostni
razvoj. Z ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP
ohranila dosedanji vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko na ta
naþin, z opazovanjem in s prouþevanjem lokalnih procesov v odnosu do širše
mednarodne stvarnosti, tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodoþnost
nove evropske paradigme »združenosti v razliþnosti« v tem delu našega kontinenta in
širše. Razvijanje tesnejših oblik sodelovanja med UP in gospodarstvom ter prehodi med
trgom dela ne potekajo le po zakljuþku posameznih ravni študija, paþ pa tudi med samim
študijem, in sicer na ravni vsebin in s sodelovanjem izvajalcev iz prakse v študijskem
procesu þlanic UP. S pomoþjo Sveta zaupnikov UP bodo oblikovane osnove za trdno,
uresniþljivo in uþinkovito sodelovanje in izmenjavo storitev ter s tem podlaga za vzajemno
uþenje in prenos znanj med UP in uporabniki.
Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. S prostorsko stisko se še vedno
sreþujejo nekatere þlanice UP, zlasti UP PINT, UP PEF in UP FM. V letu 2008 se bodo
izvedli postopki za gradnjo UP PEF, UP FM in UP ŠD, po pridobitvi gradbenega
dovoljenja pa tudi gradnja Centra mediteranskih kultur UP (CMK UP) v Kampusu Livade.
Ta je namenjen naravoslovju, raþunalništvu in sodobnim tehnologijam, uresniþljiv pa je z
združevanjem sredstev univerze, države in strukturnih skladov EU. Podlage za
kandidiranje na sklade so v pripravi (nateþaj, lokacijski naþrt, itd.). Z naþrtovanjem prvih
170 postelj v letu 2008 in po pridobitvi ustrezne dokumentacije se bo zaþela izgradnja
študentskih domov. V okviru nacionalnega projekta »4000 postelj« UP priþakuje enako
obravnavo, kot so jo deležne ostale univerze v RS, ki z dolgoroþnim vlaganjem v
študentski standard rešujejo bivalne stiske študentov. Le s sodelovanjem univerze,
lokalnih skupnosti, države in gospodarstva lahko UP zagotovi prostorski standard za
izvajanje prenovljenega, tehnološko in znanstveno podprtega visokošolskega
izobraževanja ter ustrezno raven bivalne kulture študentov.
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Kratkoroþni prednostni cilji v letu 2008 (iz Letnega programa dela UP za
leto 2008)

Izobraževalna dejavnost
- Zakljuþiti s prenovo vseh študijskih programov UP po bolonjskih smernicah.
- Oblikovanje in akreditacija novih študijskih programov, še zlasti programov 3. stopnje.
- Oblikovanje in akreditacija interdisciplinarnih študijskih programov v sodelovanju z
drugimi þlanicami univerze.
- Oblikovanje in akreditacija skupnih študijskih programov s slovenskimi in s tujimi
univerzami.
- Redno seznanjanje in poroþanje Svetu zaupnikov o naþrtovanih, potekajoþih in
zakljuþenih projektih ter oblikovanje ekspertne skupine Sveta zaupnikov za podroþje
študijskih programov z nalogo spremljanja uspešnosti obstojeþega in oblikovanje novega
sodelovanja med gospodarstvom in univerzo.
- Odprava sistemskih in organizacijskih ovir za mobilnost študentov znotraj univerze.
- Vzpostavljanje mehanizmov na ravni univerze za postopno izboljšanje pogojev študija za
študente s posebnimi potrebami.
- Priprava smernic za razvoj vseživljenjskega izobraževanja ter oblikovanje novih in
izvajanje obstojeþih programov vseživljenjskega izobraževanja.
- Vzpostavitev skupnih izhodišþ na ravni univerze za postopke priznavanja znanj,
pridobljenih pred vpisom v program.
- Vzpostavitev enotnih izhodišþ za kreditno vrednotenje obštudijskih dejavnosti in njihovo
priznavanje v okviru javnoveljavnih študijskih programov ter vpis obštudijskih dejavnosti v
prilogo k diplomi.
- Izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja þlanic UP na podroþju izvajanja študijske
dejavnosti.
- Ustanavljanje novih þlanic UP.
- Širitev študijskih podroþij univerze na podroþje umetnosti in prava.
- Vzpostavitev novih univerzitetnih kateder na podroþjih, za katere je izkazan interes þlanic
UP.
- Vzpostavitev Podiplomske šole UP za izvajanje posameznih podiplomskih študijskih
programov.
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnosti
- Oblikovanje razvojnega programa UP za obdobje 2008-2013.
- Oblikovanje programa znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela UP za obdobje
2008-2013.
- Poveþanje deleža raziskovalcev s pogoji za vodenje projektov za 5%.
- Podvojitev števila raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter poveþanje števila
raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih, podoktorskih, CRP).
- Uspešno sodelovanje z institucijami v domaþem in mednarodnem prostoru, s poudarkom
na obmoþju Alpe-Adria.
- Razvoj podroþja mednarodne znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti z
vzpostavitvijo podpore þlanicam UP za prijavo tovrstnih projektov (uspešno kandidiranje,
koordiniranje in pridobivanje projektov 7. OP).
- Priprava podlag za pridobitev Centra odliþnosti.
- Uspešna integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (uresniþevanje
vertikalne mobilnosti med raziskovalci in visokošolskimi uþitelji).
- Poveþanje števila mladih raziskovalcev za tretjino in njihovo vkljuþevanje v raziskovalno
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delo po konþanem usposabljanju.
Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z ARRS za usposabljanje mladih raziskovalcev.
Poveþanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov in uvajanje podiplomskih
študentov v raziskovalno delo pri þlanicah, kjer to do sedaj še ni vzpostavljeno.
Tesnejše povezovanje UP z gospodarstvom na znanstveno-raziskovalnem podroþju (v
povezavi s Svetom zaupnikov UP).
Spodbujanje izumiteljske in inovativne dejavnosti, razvoj spin-off podjetij in raziskovalnih
zavodov.
Pregled tehnoloških zmogljivosti univerze za izvajanje razvojne dejavnosti þlanic.
Predstavitev raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze – promocija znanosti UP.
Spremljanje in analiza uspešnosti znanstveno-raziskovalnega dela UP.
Sprejem in dopolnitev aktov za sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na
podroþju znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela.
Informatizacija na podroþju znanstveno-raziskovalnega dela.
Informiranje þlanic UP o aktualnih temah s podroþja znanstveno-raziskovalnega dela.

Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
- Poveþanje mednarodne mobilnosti študentov (100 gostujoþih študentov na UP).
- Analiza vzrokov za nizko mobilnost visokošolskih uþiteljev in raziskovalcev ter sprejem
ukrepov za njeno poveþanje.
- Analiza vzrokov za šibek interes za program nacionalne mobilnosti ter sprejem ukrepov
za njeno poveþanje.
- Zaþetek izvajanja mobilnosti strokovnega kadra.
- Uresniþevanje obstojeþih in sklepanje novih meduniverzitetnih sporazumov o
sodelovanju.
- Poveþanje obsega sodelovanja s partnerskimi univerzami Alpsko-jadranskega prostora.
- Vzpostavljanje novih odnosov meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja.
- Poveþanje obsega mednarodnih projektov na podroþju izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela.
- Vkljuþevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže, skladno s pobudami þlanic
in interesi univerze.
- Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih
doma (Študentska arena) in v tujini (sejem Best 3 na Dunaju in podobni sejmi v sosednjih
državah) ter druge aktivnosti, namenjene promociji UP in privabljanju tujih študentov.
- Organizacija delavnic (o novostih programov mobilnosti), seminarjev, konferenc in
poletnih šol (poletne šole v organizaciji þlanic UP, Poletna šola Bovec).
- Poveþanje števila štipendij za tuje študente.
- Pospeševanje interkulturnosti v sredozemskem prostoru.
Študenti in diplomanti
- Spodbujanje študentov k oblikovanju kakovostnega programa obštudijskih dejavnosti na
podroþju kulture, umetnosti in športa ter podpora pri realizaciji programa obštudijskih
dejavnosti.
- Ustanovitev Alumni klubov na þlanicah, kjer le-ti še ne delujejo.
- Vzpostavitev sklada za štipendiranje in druge finanþne pomoþi študentom.
- Vzpostavitev kariernega centra za študijsko in poklicno usmerjanje študentov.
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti
- Priprava nabora kazalnikov iz svetovnih lestvic za rangiranje univerz in priprava zbira
podatkov za UP za leto 2008.
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Spremljanje obstojeþih poenotenih kazalnikov za samoevalvacijo þlanic in univerze na
vseh podroþjih, predvidenih z institucionalno samoevalvacijo.
Priprava internih aktov za spremljanje odziva pomembnih ciljnih skupin (diplomanti,
zaposleni).
Priprava analize o izvajanju ankete za študente na UP ter sprejem ukrepov za izboljšave.
Priprava podlag za vzpostavitev enotnega sistema tutorstva kot sistema študijske pomoþi
študentom.
Izvedba poskusne primerjave univerze z izbranima tujima univerzama (benchmarking).
Izvedba letne konference o kakovosti univerze (predstavitev rezultatov benchmarkinga,
pregled kazalnikov kakovosti po posameznih þlanicah UP, predstavitev znanstvene
produkcije in razvojne dejavnosti þlanic, analiza izvajanja študentske ankete).

Zaposlovanje in kadrovska politika
- Poveþanje števila redno zaposlenih visokošolskih uþiteljev in sodelavcev (s polnim oz.
pretežnim delovnim þasom) ter doseganje ravnovesja med številom redno zaposlenih ter
dopolnilno zaposlenih visokošolskih uþiteljev in sodelavcev in prevzemnikov dela na
podlagi podjemnih pogodb.
- Uveljavitev vzpodbud za aktivno vkljuþevanje pedagoških delavcev v raziskovalne
projekte in aktivno vkljuþevanje raziskovalcev v pedagoško delo ter sprejem ustreznih
aktov.
- Prednostno zaposlovanje in razvoj mlajšega kadra visokošolskih uþiteljev in
raziskovalcev.
- Spodbujanje zaposlovanja priznanih strokovnjakov iz prakse ter skrb za prenos znanja v
obe smeri.
- Izvedba izobraževanj vseh zaposlenih s posebnim poudarkom na pedagoškoandragoškem usposabljanju in izobraževanju za uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije v pedagoškem procesu in delovnih procesih nasploh (usposabljanja na
þlanicah).
- Spodbujanje vkljuþevanja visokošolskih uþiteljev in raziskovalcev s tujih univerz v
izobraževalno in znanstveno-raziskovalno ter umetniško delo.
- Racionalnejše korišþenje strokovnega in administrativnega osebja za tekoþe izvajanje
dejavnosti oziroma za zapolnitev kadrovsko podhranjenih strokovnih podroþij (mobilnost
strokovnega kadra znotraj univerze).
- Preuþitev možnosti za upoštevanje stalnega pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja
(tudi na podroþju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij) v postopkih za
izvolitev v naziv.
- Zaþetek racionalizacije delovnih procesov v strokovnih in administrativnih službah
univerze in njenih þlanic.
- Izvedba aktivnosti z namenom spremljanja in poveþanja zadovoljstva zaposlenih.
- Metodološko poenotenje in specifikacija naþina izbire novih kadrov v postopku izbire
delavcev ob zaposlovanju, na univerzi in þlanicah univerze.
- Informatizacija kadrovskega podroþja, ki vkljuþuje vzpostavitev skupne programske
opreme za vodenje kadrovske evidence zaposlenih.
- Izvedba postopkov za uveljavitev konkurenþne klavzule v pogodbah o zaposlitvi (glede
izvajanja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter ustanavljanja znanstveno
izobraževalnih institucij na visokošolskih zavodih, ki niso javni zavodi).
- Uveljavitev standarda kakovosti (CAF – Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v
javnem sektorju).
Investicije in investicijsko vzdrževanje
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Tekoþe izvajanje naþrta investicij univerze v skladu z Dolgoroþnim investicijskim naþrtom
UP za obdobje od leta 2007 do leta 2011.
Izvedba postopkov za pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti posameznih
þlanic in infrastrukturnih centrov.
Poveþanje bivalnih kapacitet študentskih domov.
Tekoþe investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
Izvedba postopkov za pridobitev še neizkorišþenega dela kredita za investicije,
opredeljene v Dolgoroþnem investicijskem naþrtu UP za obdobje od leta 2007 do 2011,
na podlagi Zakona o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov, najetih za
sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev.

Informatizacija univerze
Konsolidacija RIC UP.
- Vzpostavitev poslovnega informacijskega sistema UP za podroþje kadrov, financ in
raþunovodstva.
- Poenotenje Študentskega informacijskega sistema UP (ŠIS).
- Priprava poslovnega modela za uvedbo elektronskega toka dokumentov na UP.
-

Knjižniþna dejavnost
- Ustanovitev nove þlanice UP – Univerzitetne knjižnice UP (UK UP) z naslednjimi
nalogami:
- koordinacija knjižnic in knjižniþne informacijske dejavnosti pri þlanicah UP (priprava
skupnega poslovnika o delu knjižnic in knjižniþno informacijskega sistema UP (KIS
UP), koordinirana priprava programov, poroþil, prijav na razpise, poenotenje
metodologije zajemanja podatkov),
- priprava in sprejem strateškega dokumenta o organiziranosti in delovanju enotnega
knjižniþnega informacijskega sistema UP,
- pridobivanje sredstev za izvajanje in razvoj knjižniþne dejavnosti kot javne službe na
UP,
- vzpostavitev proraþuna za izvajanje skupnih dejavnosti in nabavo e-informacijskih
virov na ravni univerze,
- skupna predstavitev knjižniþnega informacijskega sistema UP na spletnih straneh UP
(vsebinska dopolnitev in sprotno ažuriranje vsebin),
- zagotovitev enotnega dostopa in uporabe vseh v KIS UP (pri þlanicah ali
konzorcijsko) nabavljenih ali oblikovanih e-virov,
- ažurno dopolnjevanje baze bibliografij zaposlenih na visokošolskih zavodih.
Univerzitetni šport
- Nadaljnje vzpostavljanje temeljnih pogojev za delovanje Centra za šport UP (imenovanje
predstojnika ipd.).
- Vzpostavitev sodelovanja s podobnimi univerzitetnimi športnimi centri v Sloveniji in tujini
(UM, University of Exeter – Anglija).
- Priprava ustreznih aktov za delovanje centra (poslovnik o delovanju prog. sveta).
- Priprava izhodišþ in podlag za umestitev športa med obvezne izbirne predmete v kreditni
sistem ECTS.
- Pridobivanje dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje športnih programov (Izola in
Portorož).
- Nadaljevanje aktivnosti za oblikovanje univerzitetnih ekip (veslanje – osmerec, þetverec;
jadranje, košarka, rokomet).
- Udeležba univerzitetnih ekip na tekmovanjih in sreþanjih (državna prvenstva, evropska
prvenstva, veslaške in jadralne regate).






/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR

-

-

-



 

Priprava, usklajevanje in izvedba programov športnih vsebin v sodelovanju z
Univerzitetno športno zvezo Primorske in Študentsko organizacijo Univerze na
Primorskem.
Promocija UP skozi šport na srednjih šolah (organizacija športnih sreþanj s
srednješolskimi ekipami iz Istre in Krasa).
Promocija in informiranje þlanic in študentov o športnih vsebinah, ki jih izvaja Center za
šport UP v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Primorske in Študentsko
organizacijo Univerze na Primorskem.
Izobraževanje strokovnega kadra iz študentskih vrst za potrebe izvedbe programov.
Organizacija mednarodnega univerzitetnega športnega sreþanja, jadralne in veslaške
regate ipd.
Soudeležba pri organizaciji svetovnega prvenstva v futsalu.

Financiranje univerze in njenih þlanic
- Zagotovitev sredstev za kakovostno izvedbo študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje.
- Sanacija finanþnega poslovanja rektorata UP.
- Sanacija finanþnega poslovanja þlanice UP PEF.
- Zagotovitev dokonþnega finanþnega pokritja investicijskega projekta Armerija-Foresterija.
- Poveþanje prihodkov iz raziskovanja in iz projektov za gospodarstvo.
- Poveþanje prihodkov iz izvajanja programov za izpopolnjevanje in drugega izobraževanja
v sklopu vseživljenjskega izobraževanja.
- Pridobitev sredstev za financiranje razvoja knjižniþne infrastrukture iz programov MVZT
in EU.
Sodelovanje z okoljem
- Preoblikovanje UIP v razvojni center UP.
- Sodelovanje UP z gospodarstvom s pripravo podlag in mehanizmov za veþji transfer
tehnologij in komercializacijo raziskav, in sicer:

priprava in sprejem internih aktov (pravilnikov in drugih) na UP in UIP,

umestitev in re-pozicioniranje Sveta zaupnikov in Konzorcija za visokošolsko
izobraževanje na podroþju naravoslovja in tehnologij (Konzorcij NIT), v mehanizmih
prenosa znanja;
- Priprava in izvedba letnega plana Sveta zaupnikov (izvedba 10% veþ aktivnosti glede na
leto 2007).
- Oblikovanje ekspertne skupine Sveta zaupnikov za podroþje študijskih programov in
raziskovanja z nalogo spremljanja uspešnosti obstojeþega in oblikovanje novega
sodelovanja med gospodarstvom in univerzo.
- Nadaljnje izvajanje programa Konzorcija NIT 2007/08 (pridobitev 80% predvidenih
sredstev in 80% izvedba aktivnosti).
- Nadaljnja krepitev in razširitev delovanja UIP pri ustanavljanju novih podjetij, inštitutov in
drugih oblik prenosa znanja in tehnologij iz akademske sfere v gospodarstvo in obratno, z
razširitvijo delovanja UIP na nova podroþja in ustanovitev vsaj 2 spin-off podjetij in novih
inštitutov.
- Izvedba Naþrtovalske šole v sodelovanju z dvema podjetjema in veþine þlanic UP.
Promocija univerze in stiki z javnostmi
- Priprava krovne komunikacijske strategije UP.
- Skupna promocija dodiplomskih študijskih programov þlanic UP (zaþetek februarja).
- Organizacija dogodkov v okviru tedna univerze, in sicer: slavnostna akademija,
namenjena akademskemu zboru in drugim zaposlenim UP; priprava razvojne konference
o partnerstvu univerze z gospodarstvom; predstavitev najbolj uspešnih študentov UP.
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Skupna promocija podiplomskih študijskih programov þlanic UP (konec maja in v zaþetku
junija).
Oblikovanje strokovnih podlag za glasilo univerze.
Prenova spletnih strani univerze in upravljanja le-teh.
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5 Poroþilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
po podroþjih dejavnosti
5.1

Izobraževalna dejavnost

5.1.1

Podatki o izvedbi izobraževalne dejavnosti v letu 2008

5.1.1.1 äWXGLMVNLSURJUDPL]DSULGRELWHYL]REUD]EH
Študijski programi. V študijskem letu 2007/08 je UP razpisala 35 študijskih programov za
pridobitev izobrazbe (19 dodiplomskih in 16 podiplomskih), v študijskem letu 2008/09 pa 36
študijskih programov (22 dodiplomskih in 16 podiplomskih). Skupno število razpisanih
programov se je zmanjšalo zaradi manjšega števila razpisanih podiplomskih programov.
Tabela 16: Študijski programi, vpisna mesta in število vpisanih študentov v 1. letnik

DODIPLOMSKI
PROGRAMI, VPISNA MESTA IN ŠTUDENTI

2007/08

2008/09

2007/08

2008/09

Št. razpisanih študijskih programov v 1. letniku

19

22

17

16

1

19

22

16

15

9

6

2

1

Št. razpisanih mest za vpis v 1. letnik

1.670

1.815

1.050

1.045

Št. prviþ vpisanih študentov v 1. letnik

1.441

1.482

506

488

Št. izvedenih študijskih programov v 1. letniku
Št. študijskih programov z omejitvijo vpisa

1

PODIPLOMSKI PROGRAMI

PROGRAMI

Upoštevani so izvedeni programi na podlagi razpisa za vpis v študijsko leto 2008/09.

Študenti. Podatki o razpisu, izvedbi in vpisu v študijske programe kažejo, da je zanimanje za
vpis v študijske programe UP ustrezno oziroma zadovoljivo, še posebej to velja za redni
študij. Število dodiplomskih študentov se je v študijskem letu 2008/09 nekoliko poveþalo, pri
tem se je spremenilo razmerje med številom študentov rednega in izrednega študija, in sicer
v korist rednega študija. Število podiplomskih študentov ostaja v zadnjih dveh letih skoraj
nespremenjeno. Z razpisovanjem bolonjskih podiplomskih študijskih programov pa
priþakujemo, da se bo vpis vanje poveþal.
Tabela 17: Število študentov v študijskih programih UP

ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV
ŠTUDIJSKO LETO

SKUPAJ

1

DODIPLOMSKI

PODIPLOMSKI

PROGRAMI

PROGRAMI

RAZMERJE
DODIPL. : PODIPL.

2007/2008

6.682

5.343

1.339

80 : 20

2008/2009

6.783

5.497

1.286

80 : 20
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Tabela 18: Število tujih študentov v študijskih programih UP

ŠTUDIJSKO LETO



ŠTEVILO TUJIH ŠTUDENTOV
SKUPAJ

DODIPLOMSKI PROGRAMI

PODIPLOMSKI PROGRAMI

2007/2008

78

59

19

2008/2009

82

67

15





/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



 

Postopoma se poveþuje tudi interes tujih študentov za vpis v študijske programe UP. V tabeli
»Število tujih študentov v študijskih programih UP« so upoštevani študenti s tujim
državljanstvom, ki so se vpisali v 1. letnik ali višji letnik dodiplomskih oz. podiplomskih
študijskih programov UP.
Diplomanti. Pregled podatkov o diplomantih kaže, da se je poveþalo skupno število
diplomantov na podiplomskem študiju. Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti
visokošolskih strokovnih programov. Na podiplomskem študiju so v letu 2008 študij zakljuþili
4 doktorji znanosti in 36 magistrov znanosti. Študij so zakljuþili tudi prvi diplomanti strokovnih
magistrskih študijskih programov 2. stopnje (14) in 1 doktor znanosti 3. stopnje (UP
FAMNIT).
Tabela 19: Število diplomantov v študijskih programih UP
DODIPLOMSKI PROGRAMI
LETO
2007
2008

SKUPAJ

REDNI ŠTUDIJ
715
862

PODIPLOMSKI

IZREDNI

PROGRAMI

ŠTUDIJ

266
245

449
373

223
244

RAZMERJE
DODIPL. : PODIPL.
76 : 24
72 : 28

Prehodnost, ponavljavci in trajanje študija. Podrobnejši podatki po posameznih þlanicah
in študijskih programih so navedeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«, v nadaljevanju pa
povzemamo bistvene ugotovitve.
Prehodnost iz 1. v 2. letnik dodiplomskega študija:
- Na UP FHŠ je prehodnost v študijskem letu 2008/09 nižja od naþrtovane. Eden od
razlogov je, da se v študijske programe vpiše veliko število študentov v 3. prijavnem roku,
in sicer predvsem zaradi pridobitve statusa študenta.
- Na UP FM je prehodnost v tekoþem študijskem letu na rednem študiju presegla
priþakovanja, kar pripisujejo dejstvu, da je bil v študijskem letu 2007/2008 uveden
kvartalni študij (z manj predmeti na kvartal).
- Na UP FAMNIT so se prvi študijski programi zaþeli izvajati v študijskem letu 2007/2008,
zato nekateri kazalniki uspešnosti niso na voljo. Oktobra 2008 je študij zakljuþila prva
diplomantka 1. stopnje (vpisana je bila po merilih za prehode). Trajanja študija in drugih
kazalnikov ni moþ izraþunati.
- Na UP PEF je realizirana prehodnost presegla naþrtovano v študijskem programu
Predšolska vzgoja. V univerzitetnih študijskih programih je prehodnost nižja od
naþrtovane, vendar je potrebno izpostaviti, da je v programu Razredni pouk še vedno
zelo visoka (89,4%).
- Na UP FTŠ Turistica je prehodnost presegla naþrtovano na rednem študiju, medtem ko
je na izrednem študiju nekoliko nižja.
- Na UP VŠZI prehodnost na rednem študiju ni dosegla priþakovane prehodnosti
predvsem zaradi nižje prehodnosti v dislocirani enoti Nova Gorica, kar pripisujejo
oddaljenosti enote od sedeža šole in manjšemu stiku študentov s pedagoškim osebjem.
Ponavljavci:
Na UP FTŠ Turistica se je odstotek ponavljavcev nekoliko zmanjšal. V vseh ostalih
programih UP je na rednem študiju odstotek ponavljavcev višji od priþakovanega, medtem ko
se je na izrednem študiju ta odstotek celo zmanjšal, razen na UP FM. Na UP PEF zvišujejo
odstotek ponavljavcev na rednem študiju predvsem študenti študijskega programa
Matematika in raþunalništvo. Ti študenti napredujejo v višji letnik (lažji pogoji za
napredovanje), vendar zaradi preostalih obveznosti iz predhodnega letnika ne uspejo
zakljuþiti letnika v enem študijskem letu.
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Trajanje študija:
Povpreþno trajanje študija na univerzitetnih študijskih programih je 5 do 5,5 let, na
visokošolskih strokovnih pa od 3,1 do 6,79 let. Naþrtovano povpreþno trajanje študija so
dosegli na univerzitetnih programih UP FHŠ, na izrednem študiju v programu Predšolska
vzgoja UP PEF in na rednem študiju v programu Hotelirstvo in turizem UP FTŠ Turistica, ki
pa se izvaja samo še v višjih letnikih. Na UP FM, UP PEF in UP VŠZI je trajanje študija
daljše od naþrtovanega.
Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2008/2009
Vpis v študijskem letu 2008/2009
Tabela 20: Skupno število študentov – dodipl. in podipl. (upoštevani so vsi vpisani, tudi absolventi)

ýLANICA UP

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
REDNI

IZREDNI

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

SKUPAJ

SKUPAJ

FHŠ

836

28

864

130

994

FM

898

752

1.650

910

2.560

FAMNIT

149

0

149

43

192

PEF

533

216

749

-

749

FTŠ Turistica

644

898

1.542

160

1.702

VŠZI

434

171

605

47

652

3.494

2.065

5.559

1.290

6.849

Skupaj

Tabela 21: Pregled števila razpisanih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov in števila prviþ
vpisanih študentov (brez ponavljavcev) z navedenimi dislociranimi enotami po posameznih študijskih programih
in naþinu študija

ýLANICA UP/ ŠTUDIJSKI PROGRAM

REDNI ŠTUDIJ
RAZPIS

FHŠ

IZREDNI ŠTUDIJ
VPIS

RAZPIS

VPIS

310

219

30

Dedišþina Evrope in Sredozemlja UN, 1.

30

21

-

Filozofija UN, 1.

30

11

-

Geografija UN, 1.

45

32

-

Italijanistika UN, 1.

30

30

-

Kulturni študiji in antropologijaUN, 1.

45

36

-

Medijski študiji UN, 1.

40

41

30

Slovenistika UN, 1.

45

15

-

Zgodovina UN, 1.

45

33

-

240

246

120

70

76

-

- Koper

40

44

-

- Celje

30

32

-

FM
Management UN, 1.

Management VS, 1.

18

18

90

170

170

120

90

- Koper

140

139

40

33

- Celje

30

31

- Škofja Loka

-

FAMNIT

40

21

40

36

210

103

-

-

Biodiverziteta UN, 1.

45

29

-

-

Matematika UN, 1.

45

19

-

-
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ýLANICA UP/ ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

REDNI ŠTUDIJ
RAZPIS

IZREDNI ŠTUDIJ
VPIS

RAZPIS

VPIS

Raþunalništvo in informatika UN, 1.

75

47

-

-

Sredozemsko kmetijstvo UN, 1.

45

8

-

-

PEF

150

131

60

63

Matematika in raþunalništvo UN

30

13

-

-

Predšolska vzgoja VS

60

60

60

63

Razredni pouk UN

60

58

-

-

210

225

290

190

60

71

180

115

- Portorož

60

71

40

25

- Ljubljana

-

-

60

65

- Ptuj

-

-

50

25

- Slovenj Gradec

-

-

30

0
19

FTŠ Turistica
Management turistiþnih destinacij VS, 1.

Poslovni sistemi v turizmu VS, 1.

90

91

55

- Portorož

50

52

25

0

- Ljubljana

-

30

19

- Sežana

40

39

-

-

60

66

55

56

- Portorož

60

66

- Ljubljana

-

Mediacija v turizmu VS, 1.

VŠZI
Prehransko svetovanje – dietetika VS, 1.
Zdravstvena nega VS
- Izola
- Nova Gorica
Skupaj

25

18

30

38

135

143

60

61

30

32

-

-

105

111

60

61

60

64

60

61

45

47

-

1.255

1.067

560

422

Študijski programi, ki so bili v študijskem letu 2008/2009 razpisani, pa se niso izvajali:
UP FM je v študijskem letu 2008/09 razpisala specialistiþni študijski program Management v
izobraževanju (izredni študij). Zaradi premajhnega zanimanja za razpisan specialistiþni
študijski program ga UP FM ni izvajala.

 Študijski programi, ki so se zaþeli izvajati v študijskem letu 2008/2009 in študijski
programi, ki so se prenehali izvajati v študijskem letu 2008/2009
Tabela 22: Pregled razpisanih in izvajanih študijskih programov na UP

DODIPLOMSKI PROGRAMI

ŠTEVILO PROGRAMOV

2007/08

PODIPLOMSKI PROGRAMI

2008/09

2007/08

2008/09

Št. razpisanih študijskih programov v 1. letniku

19

22

17

16

Št. izvedenih študijskih programov v 1. letniku

19

22

16

15

Št. novih študijskih programov, ki se prviþ izvajajo *

7

3

2

1

Št. študijskih programov, ki se prviþ ne izvajajo veþ

4

0

0

0

* V študijskem letu 2008/2009 se prviþ izvajajo naslednji študijski programi:
1. stopnja:
- Medijski študiji (UN) na UP FHŠ,
- Sredozemsko kmetijstvo (UN) in Biodiverziteta na UP FAMNIT
2. stopnja:
- Zdravstvena nega na UP VŠZI
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Tabela 23: Pregled števila razpisanih mest za vpis v 1. letnik podiplomskih študijskih programov in števila prviþ
vpisanih (brez ponavljavcev) po posameznih študijskih programih in naþinu študija

ýLANICA UP/ ŠTUDIJSKI PROGRAM

REDNI ŠTUDIJ
RAZPIS

IZREDNI ŠTUDIJ
VPIS

RAZPIS

FHŠ

VPIS
110

25

Filozofija in teorija vizualne kulture MAG

40

11

Geografija kontaktnih prostorov MAG

30

3

Zgodovina Evrope in Sredozemlja MAG
FM
Management DR

40

11

620

359

20

5

Management MAG

140

115

Management SPEC

380

237

80

2

25

1

10

1

Management v izobraževanju SPEC
FAMNIT

90

11

Matematiþne znanosti MAG 2.

30

3

60

8
15

0

FTŠ Turistica

50

23

100

21

Turizem MAG, 2.

50

23

100

21

VŠZI

20

20

30

28

20

20

30

28

160

54

885

434

Matematiþne znanosti DR, 3.
Raþunalništvo in informatika MAG, 2.
Raþunalništvo in informatika DR, 3.

Zdravstvena nega MAG, 2.
Skupaj

Primerjava z vpisom v študijskem letu 2007/2008
Tabela 24: Skupno število študentov – dodiplomskih in podiplomskih
(upoštevani so vsi vpisani študenti, vkljuþno z absolventi)

ýLANICA UP

2007/08
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
REDNI

2008/09

PODIPLOM.

SKUPAJ

ŠTUDIJ

IZREDNI

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
REDNI

PODIPLOM.

SKUPAJ

ŠTUDIJ

IZREDNI

FHŠ

765

18

134

917

836

28

130

994

FM

852

934

986

2.772

898

752

910

2.560

FAMNIT

71

-

55

126

149

0

43

192

PEF

506

140

-

646

533

216

-

746

FTŠ Turistica

562

973

163

1.698

644

898

160

1.702

VŠZI

403

119

-

522

434

171

47

652

3.159

2.184

3.494

2.065

Skupaj

5.343

1.338

6.681

5.559

1.290

6.849

Prehodnost v magistrskih študijskih programih:
- Na UP FHŠ je prehodnost iz 1. v 2. letnik na magistrskih študijskih programih nižja od
naþrtovane, na magistrskem študiju Filozofija in teorija vizualne kulture znaša 64%, na
magistrskem študijskem programu Geografija kontaktnih prostorov 60%, najvišja pa je na
magistrskem študijskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja, in sicer 77%.
- Na UP FM je dejanska prehodnost celo presegla naþrtovano, kar je posledica dejstva, da
si je UP FM v preteklih študijskih letih zastavila cilj izboljšanja kakovosti izvedbe
pedagoškega procesa in dviga zadovoljstva študentov ter poslediþno uvedla dodatne
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cikle predavanj in vaj za ponovitev oziroma utrditev vstopnih znanj, izvedba seminarjev in
delavnic za utrditev in poglobitev znanj.
Mobilnost.
V tabeli »Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med þlanicami UP« so predstavljeni
podatki o mobilnosti v slovenskem visokošolskem prostoru in med þlanicami UP. Podrobnejši
podatki o mobilnosti po posameznih þlanicah in študijskih programih so navedeni v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«, podatki o mednarodni mobilnosti pa v poglavju »Mednarodna
dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih«.
Kot je razvidno iz podatkov, meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med þlanicami UP
ostaja skromna. Kot razlog þlanice UP navajajo, da si študenti izbirne predmete izbirajo
predvsem iz drugih študijskih programov znotraj þlanice oziroma se za mobilnost ne odloþajo
zaradi nesorodnih programov na drugih þlanicah UP. Prav tako kot razlog navajajo tudi veþje
stroške, še zlasti v primeru meduniverzitetne mobilnosti.
Podiplomski študentje se praviloma ne odloþajo za mobilnost, ker so praviloma na izrednem
študiju, študirajo ob delu in so zaradi številnih obveznosti manj naklonjeni mobilnosti
(notranji, zunanji in tuji).
Tabela 25: Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med þlanicami UP

REDNI ŠTUDIJ

KAZALNIK

2007/08

Število študentov þlanic, ki so izbrali najmanj en predmet
na drugi þlanici UP (skupaj)

IZREDNI ŠTUDIJ

2008/09

2007/08

2008/09

1

1

1

0

- dodiplomski študij

1

1

1

0

- podiplomski študij

0

0

0

0

1

2

8

0

- dodiplomski študij

1

2

0

0

- podiplomski študij

0

0

8

0

13

3

0

0

- dodiplomski študij

13

3

0

0

- podiplomski študij

0

0

0

0

Število študentov þlanic, ki so izbrali najmanj en predmet
na drugi slovenski univerzi oz. samostojnem
visokošolskem zavodu (skupaj)

Število študentov drugih slovenskih univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en
predmet na þlanicah UP (skupaj)
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Dodiplomski in podiplomski študij

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

REKTORAT UP

Izboljšanje organiziranosti in
urejenosti delovanja UP:
oblikovanje novih univerzitetnih
pravilnikov in splošnih aktov

Odprava sistemskih in
organizacijskih ovir za mobilnost
študentov znotraj univerze

Priprava Navodil za posredovanje
sprememb študijskih programov in
informacij o prilagoditvah izvajanja
študijskih programov in sprejem
navodil na Senatu UP ter zaþetek
uporabe v študijskem letu 2008/2009.

Realizirano

Priprava Navodil za izvajanje
študijskih programov v tujem jeziku in
sprejem navodil na Senatu UP.

Realizirano

Priprava pravilnika, ki bo urejal
izvajanje izrednega študija in sprejem
Pravilnika na Senatu UP ter zaþetek
uporabe v študijskem letu 2008/2009.

Realizirano

Priprava sprememb in dopolnitev
Navodil za postopek obravnave in
sprejemanje študijskih programov na
UP in sprejem Navodil na Senatu UP
ter zaþetek uporabe v študijskem letu
2008/2009.

Realizirano

Izpeljava postopka sprejemanja
pravilnika o diplomskih delih na 2.
stopnji.

Realizirano

Priprava sprememb in dopolnitev
pravilnika o vsebini in obliki javnih in
drugih listin o zakljuþenem
izobraževanju na UP in navodil za
postopek izdelave in izdaje ter
vodenje evidenc o izdanih javnih in
drugih listinah o zakljuþenem
*
izobraževanju na UP.

Nerealizirano. UP pripravlja nov
informacijski sistem; poenotenje bo
sledilo z uvedbo novega
informacijskega sistema.

Priprava pravilnika, ki bo urejal
prehode med študijskimi programi.

Nerealizirano. Glede na razpravo,
opravljeno na Senatu UP in Rektorski
konferenci RS, se vloge za prehode
obravnavajo individualno, zato do
nadaljnjega pravilnik ni potreben.

Priprava in sprejem splošnega akta
za urejanje podroþja mobilnosti na
UP in zaþetek uporabe v študijskem
letu 2008/2009.
Organizacija mobilnosti (priprava
razpisa za izbirnost v študijskem letu
2008/2009, priprava informacijskega
paketa, predstavitev izbirnosti na
spletnih straneh UP, organizacija

Realizirano

Realizirano


*



Dodatne naloge, ki niso bile opredeljene v Letnem delovnem naþrtu UP za leto 2008.





/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

informativnega dneva mobilnosti,
imenovanje promotorja mobilnosti)

Vzpostavljanje mehanizmov na
ravni univerze za postopno
izboljšanje pogojev študija za
študente s posebnimi potrebami

Priprava in sprejem pravilnika za
urejanje podroþja študija študentov s
posebnimi potrebami na UP in
zaþetek uporabe v študijskem letu
2008/2009

Realizirano

Oblikovanje in sprejem strategije
glede organiziranosti pouþevanja
tujih jezikov na UP v
srednjeroþnem obdobju

Vkljuþitev tujih jezikov CJMK UP v
ponudbo izbirnih vsebin (2. in 3.
tujega jezika) v okviru študijskih
programov UP, v pravilnik, ki bo
urejal podroþje mobilnosti znotraj UP

Realizirano v okviru Pravilnika o
izvajanju izbirnosti med þlanicami UP.

Priprava in sprejem navodil za
*
sodelovanje z EMUNI

Priprava novih univerzitetnih
pravilnikov in sprememb
obstojeþih pravilnikov ter
izvedbenih predpisov, pogodb in
sporazumov

Analiza sistemov tutorstva na UP
in priprava podlag za
vzpostavitev enotnega sistema
tutorstva kot sistema študijske
pomoþi študentom



Realizirano

*

Priprava in sprejem internega akta, ki
ureja izvajanje predmetov s
konzultacijami, zaþetek uporabe v
študijskem letu 2008/2009*

Realizirano*

Priprava in sprejem internega akta, ki
ureja oblikovanje in izvajanje
interdisciplinarnih študijskih
programov*

Realizirano*

Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja na UP*

Realizirano*

Priprava sprememb in dopolnitev
navodil za skupne študijske
programe, zaþetek uporabe v
študijskem letu 2008/2009*

Realizirano*

Priprava dopolnitev Statuta Up za
podroþje izobraževanja*

Realizirano*

Priprava in potrditev Pravilnika o
prispevkih in vrednotenju stroškov na
UP ter priprava cenika UP za
študijsko leto 2008/2009

Realizirano

Priprava gradiv in izpeljava postopka
obravnave in sprejema sprememb in
dopolnitev Pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja na UP*

Delno realizirano. Postopek priprave
in analize je v izvajanju. Realizacija
naloge je prestavljena v leto 2009.*

Priprava splošnega akta o tutorstvu
na UP

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Vzpostavitev skupnih izhodišþ na
ravni univerze za postopke
priznavanja znanj, pridobljenih
pred vpisom v program

Priprava pravilnika o priznavanju
neformalno pridobljenih znanj pred
vpisom v študijski program

Realizirano

Izboljšanje sistema anketiranja
študentov na UP

Sprejem sprememb in dopolnitev
pravilnika o izvajanju študentske
ankete na UP ter zaþetek uporabe v
študijskem letu 2008/2009

Realizirano

Spremljanje pomembnih ciljnih
skupin (diplomanti, zaposleni)

Priprava in sprejem internega akta o
izvajanju ankete za diplomante UP in
ankete za zaposlene

Delno realizirano. Pripravljena so
izhodišþa za pripravo pravilnikov. Za
zaposlene pa je predhodno potrebno
vzpostaviti informacijski sistem, ki je
že v pripravi.

Pridobljena nova znanja
visokošolskih uþiteljev in sodelavcev
UP o obravnavani temi

Realizirano

Izmenjava znanj in izkušenj med
visokošolskimi uþitelji in sodelavci
vseh þlanic UP

Realizirano

Priprava enotne predstavitve UP za
skupni nastop oziroma promocijo na
sejmih doma in v tujini ter v srednjih
šolah

Delno realizirano. Ker je enotna
predstavitev povezana z veþjimi
finanþnimi vložki, cilja ni bilo mogoþe
realizirati v letu 2008. Predstavitev
smo prestavili na sejem izobraževanja
Informativa 09.

Priprava kataloga študijskih
programov za študijsko leto 2008/09
ter objava kataloga na spletnih
straneh UP

Realizirano. Katalog je bil razširjen z
novimi informacijami o novih študijskih
programih

Priprava publikacije Vodnik po
študijskih programih 2008/09 ter izid
publikacije za vpis v dodiplomske
programe 2009/10

Realizirano: publikacija je bila v celoti
vsebinsko in oblikovano prenovljena

Priprava izhodišþ za pripravo ekataloga študijskih programov UP,
vkljuþno z uþnimi naþrti v e-obliki

Nerealizirano: naloga bo lahko
realizirana, ko bo vzpostavljen enoten
informacijski sistem

Priprava in izvedba skupne
predstavitve podiplomskih študijskih
programov za študijsko leto
2008/2009

Realizirano

Organizacija delavnice za vse
þlanice UP na eno od aktualnih
tem s podroþja visokošolske
didaktike (izvedba v sodelovanju
z UP PEF)

Promocija študijskih programov
UP

Aktivnosti za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti UP





Priprava predlogov univerzitetnih
pravilnikov o izvajanju ankete za
diplomante UP in za zaposlene na
UP ter predlogov (delno) poenotenih
anketnih vprašalnikov kot prilog k
pravilnikoma
Sprejem pravilnikov
in anketnih
vprašalnikov na senatu UP
Zaþetek uporabe pravilnikov v

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

študijskem letu 2008/09

Izboljšanje organiziranosti
univerze in pretoka informacij
med þlanicami in rektoratom UP

Realizirano

Priprava analiz s podroþja študijske
dejavnosti:
- analiza vpisa in prehodnosti,
- analiza trajanja študija na UP in
- analiza anketiranja.

Delno realizirano.Analize smo zaþeli
pripravljati v študijskem letu
2008/2009. Realizacijo smo prestavili
v leto 2009.

Priprava in koordinacija delovne
skupine za notranji nadzor med leti
2005 in 2008*

Realizirano*

Nadgradnja obstojeþih kazalnikov iz
institucionalnega
samoevalvacijskega poroþila s
podatki za tekoþe študijsko leto

Nerealizirano. Realizacijo tega cilja
smo prestavili v leto 2009.

Priprava strokovnih podlag za
izvedbo benchmarkinga

Realizirano

Izvedba primerjave in priprava
poroþila o pripravi

Nerealizirano zaradi pomanjkanja
sredstev in kadrov.

Organizacija rednih sestankov s
strokovnimi službami þlanic UP,
zadolženimi za podroþje
izobraževanja s ciljem izboljšanja
komunikacije s þlanicami UP in bolj
usklajeno delovanje služb rektorata
in þlanic UP; realizacija treh
sestankov v letu 2008

Realizirano. Realizirani so trije
sestanki s prodekani þlanic UP in trije
sestanki s strokovnimi službami þlanic
UP. Aktivnost se izvaja vsako
tromeseþje.

Krepitev sodelovanja in izmenjav
z bodoþimi delodajalci
diplomantov UP

Program sodelovanja univerze z
gospodarstvom v Svetu zaupnikov
(2008/09)
Boljša seznanjenost gospodarstva in
drugih ustanov s študijskimi programi
UP preko ekspertne skupine Sveta
zaupnikov.

Realizirano. Razvojna konferenca UP
je pospešila ustanovitev ekspertne
skupine in njenega delovanja.

Vzpostavitev sistema študijskega
in poklicnega usmerjanja
študentov

Vzpostavitev Kariernega centra UP in
strokovnih podlag za delovanje letega.

Realizirano

Oblikovanje izhodišþ za
vzpostavitev sistema finanþne
pomoþi študentom

Priprava strokovnih podlag in
vzpostavitev Štipendijskega sklada
UP

Realizirano

Priprava in izvedba splošnega akta
UP za podroþje e-uþenja

Nerealizirano. UP v prihodnosti
pripravlja informacijski sistem na
podroþju študijske dejavnosti. Euþenje bo le del teh vsebin.

Analiza obstojeþega stanja na
podroþju standardov dela v e-uþilnici

Nerealizirano

Koordinacija priprave na razpis za
sredstva ESS za naslednje študijske
programe:

Realizirali smo prijavo na razvojne
naloge ESS za naslednje študijske
programe:

Uvajanje e-uþenja v študijski
proces

Prijava za razpis za sredstva
ESS*



Organizacija in izvedba letnega
posveta UP
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008
- Bioinformatika 1. stopnja,
- Sistemska biologija 2. stopnja in 3.
stopnja,
- Medkulturni študiji 2. stopnja,
- Mednarodni študiji 2. stopnja,
- Upravljanje trajnostnega razvoja 2.
stopnja in
- Dedišþina v turizmu 2. stopnja

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Bioinformatika 1. stopnja,
- Sistemska biologija 2. stopnja in 3.
stopnja,

Priprava interdisciplinarnih
študijskih programov med
þlanicami UP*

Svetovanje in izvedba notranje
akreditacije za naslednje
interdisciplinarne študijske programe:
- Mehatronski in adaptronski sistemi
in tehnologije 1. in 2. stopnje,
- Medkulturni študiji 2. stopnja,
- Mednarodni študiji 2. stopnja,
- Upravljanje trajnostnega razvoja 2.
stopnja in
- Dedišþina v turizmu 2. stopnja

Realizirano

Pregled aktivnosti na podroþju
vseživljenjskega izobraževanja
na UP ter oblikovanje splošnih
usmeritev za nadaljnji razvoj na
podroþju

Obravnava analize stanja in priprava
ustreznih predlogov za vzpostavite
Centra UP za vseživljenjsko uþenje

Delno realizirano. Vzpostavitev centra
je prestavljena v leto 2009.

Zapolnitev razpisanih vpisnih mest za
vzporedni študij na vseh študijskih
programih

Realizirano: vpisna mesta za
vzporedni študij so bila zapolnjena
predvsem s študenti, ki so že vpisani
na enem od študijskih programov 1.
stopnje UP FHŠ.

60% prehodnost študentov, vpisanih
v 3. prijavnem roku, v 2. letnike

Nerealizirano: prehodnost je za
študijsko leto 2008/09 znašala 34%, a
je v primerjavi z letom prej višja za
približno 20%; fakulteta se bo tudi v
prihodnje z razliþnimi aktivnostmi
trudila obdržati in spodbuditi
zanimanje pri teh študentih

70% povpreþna zasedenost vpisnih
mest na razpisanih študijskih
programih v prvem prijavnem roku

Realizirano: zapolnjenih je bilo 67%
razpisnih mest

Veþja prepoznavnost fakultete in
njenih študijskih programov med
dijaki ter v širši javnosti

Realizirano

Priprava poskusnih gradiv za euþenje in pouþevanje pri 5 predmetih

Nerealizirano. Projekt postavljen na
ravni UP

40% veþji obisk spletnih strani

Realizirano

Vpis 5 tujih študentov

Realizirano: v študijskem letu
2008/09 je vpisanih 6 tujih študentov

Za 25% poveþano število tujih

Realizirano

UP FHŠ
Vzpodbujanje študentov UP FHŠ
za vzporedni študij na vseh
dodiplomskih študijskih
programih
Obdržati študente, ki se v 1.
letnik dodiplomskih študijskih
programov vpisujejo v 3.
prijavnem roku in jih vzpodbujati
k nadaljevanju študija na fakulteti

Promocija dodiplomskih
študijskih programov UP FHŠ po
Sloveniji in v zamejstvu

Razvoj e-uþenja in pouþevanja

Izboljšati promocijo fakultete za
potencialne tuje študente
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

študentov, ki so pri nas na študijski
izmenjavi
Ohranjanje in utrjevanje
zadovoljstva obstojeþih
študentov s študijem na fakulteti
in organiziranostjo fakultete

Spremljanje zaposljivosti
diplomantov fakultete

Kontinuirano usmerjanje
študentov v zvezi s študijem

Pridobitev novih študentov na podlagi
promocije fakultete s strani že
vpisanih študentov,
20% vseh vpisanih študentov se
aktivno vkljuþuje tako v študijske kot
obštudijske dejavnosti ter druge
projekte fakultete

Realizirano

Pridobitev informacij o potencialnih
delodajalcih za študente fakultete in
interesente ter na ta naþin ohraniti
odnos z njimi

Realizirano

20% veþja udeležba študentov na
tutorskih sreþanjih in s tem bolj
uþinkovito svetovanje tutorjev
študentom

Realizirano

Vzpostavitev stikov študentov s
potencialnimi delodajalci

Realizirano

90% oddaja informativnih prijav
študentov za izbire predmete za
študijsko leto 2008/09

Delno realizirano. Informativne
vprašalnike je oddalo 70% študentov.
Do razlike prihaja zaradi tistih
študentov 1. letnika, ki ne nameravajo
nadaljevati študija in zato niso
izpolnjevali informativnih prijav

Tujim študentom dodeljen študent
tutor kot pomoþ pri študijskih
obveznostih in svetovanju tako glede
študija kot tudi glede socialnega in
družabnega življenja v okolju.

Zagotavljanje in spremljanje
kakovosti študijskega procesa na
dodiplomskem študiju

Povpreþna ocena uþiteljev oziroma
sodelavcev nad 4, pri þemer zgolj 3%
uþiteljev oziroma sodelavcev pod
omenjenim povpreþjem

Približno 80% prehodnost v 2. letnike
Organizirano in tekoþe izpeljati
študijski proces tako v 1. letnikih
kot tudi v višjih letnikih na vseh
dodiplomskih študijskih
programih



Realizirano

Realizirano. Povpreþna letna ocena
visokošolskih uþiteljev in sodelavcev
znaša 4,32 (4,36 v zimskem
semestru in 4,28 v poletnem
semestru), predlagani ukrepi za
izboljšanje stanja so v realizaciji.
Nerealizirano.Skupna prehodnost v 2.
letnike je nižja od naþrtovane za
približno 10%; v študijske programe
se v 3. prijavnem roku veþinoma
vpišejo kandidati le zaradi statusa
študenta in študija na UP FHŠ ne
nameravajo nadaljevati (fakulteta si je
tudi za leto 2009 kot cilj zastavila
obþutek pripadnosti pri teh
kandidatih)

85% prehodnost v višje letnike

Realizirano. Prehodnost v višje
letnike znaša približno 93%

Zapolnitev razpisanih vpisnih mest po
merilih za prehode na vseh študijskih
programih

Delno realizirano. Razpisna mesta so
bila zapolnjena le na dveh programih,
in sicer Italijanistika in Slovenistika.
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ

Promoviranje nacionalne
mobilnosti študentov

Povezovanje s sorodnimi
fakultetami v slovenskem
prostoru in sodelovanje z
visokošolskimi zavodi skladno z
že sklenjenimi pogodbami



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Vsaj 5 študentov, ki si izberejo izbirne
predmete na drugih fakultetah

Vsaj 5 študentov, ki si preko
nacionalne mobilnosti izberejo izbirne
predmete na UP FHŠ

Nerealizirano. Med študenti drugih
fakultet ni povpraševanja za izbirne
predmete na UP FHŠ

Izmenjave visokošolskih uþiteljev in
sodelavcev

Realizirano

Vsaj 5 študentov sorodnih fakultet
udeleženih pri izbirnih predmetih na
UP FHŠ, znotraj toþkovno kreditnega
sistema

Nerealizirano. Med študenti ni bilo
predvidenega interesa

Priprava koncepta skupnega
programa slovenistiþnih študijev s
Tehniþno-humanistiþno fakulteto
Bielsko-Biala na Poljskem in Univerzo
v Trstu
Akreditacija skupnega dodiplomskega
študijskega programa Upravljanje in
vodenje razliþnosti



REALIZACIJA V LETU 2008 Z
Nerealizirano. Študenti si izbirnih
predmetov na drugih fakultetah ne
izbirajo, saj imajo na UP FHŠ pestro
ponudbo izbirnih predmetov z
razliþnih podroþij (ostali študijski
programi UP FHŠ); izvedba izbirnih
predmetov na UP FHŠ je terminsko
razpršena, pri seminarjih oz. vajah se
od študentov zahteva prisotnost, kar
je težje kombinirati s predmeti na
drugih fakultetah po Sloveniji; za
izmenjavo prek nacionalne mobilnosti
se je odloþil le 1 študent.

Izvedba 10 izmenjav študentov in 5
izmenjav uþiteljev
Pospeševanje mednarodnih
oziroma meduniverzitetnih stikov
in izmenjav študentov in
visokošolskih uþiteljev ter
sodelavcev

 

Realizirano

Nerealizirano

Nerealizirano. Na Svet RS za visoko
šolstvo je bila poslana vloga za
študijski program 3. stopnje
predlagatelja UP FHŠ; program je
preimenovan v Upravljaje razliþnosti

Oblikovanje skupnega
študijskega programa 3. stopnje
v sodelovanju z Univerzo v
Gradcu, Univerzo v Bologni in
Univerzo v Sofiji

Zakljuþen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaboratov skupnega študijskega
programa v zunanji postopek
akreditacije v soglasje Svetu RS za
visoko šolstvo

Nerealizirano

Oblikovanje in vzpostavitev
spletnega foruma podiplomskih
študentov

Izmenjava mnenj, tekoþe
komuniciranje glede aktualnih
vprašanj v zvezi s študijem, veþja
povezanost med študenti in uþitelji

Nerealizirano, je pa kljub temu
dosežen priþakovan rezultat, saj se
študenti podiplomskega študija
sestajajo na rednih sestankih s
predstojniki, na katerih dobijo
odgovore na aktualna vprašanja

Promocija vseh podiplomskih
študijskih programov fakultete po

75% zasedenost vpisnih mest na
razpisanih študijskih programih

Nerealizirano
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Sloveniji, v zamejstvu in tujini

Zagotavljanje in spremljanje
kakovosti študijskega procesa na
podiplomskem študiju

Veþja osvešþenost javnosti o
podiplomskih študijskih programih
fakultete

Realizirano

7 gostujoþih tujih predavateljev na
podiplomskem študijskem programu
FTVK

Realizirano

4 gostujoþi tuji predavatelji na
podiplomskem študijskem programu
ZES

Realizirano

2 gostujoþa tuja predavatelja na
podiplomskem študijskem programu
GKP

Realizirano

Povpreþna ocena uþiteljev oziroma
sodelavcev nad 4

Nerealizirano. Zaradi specifike
izvajanja študijskih
programov (individualne konzultacije)
se ankete na podipl. študiju v letu
2008 niso izvedle.

Potrjevanje strokovnega znanja
študentov;
Sodelovanje 15 strokovnjakov in 5
študentov na znanstvenem sestanku
v okviru podiplomskega študijskega
programa FTVK (študenti bodo v
tujem jeziku predstavili svoje
dosedanje delo s podroþja filozofije,
kulture in vizualne umetnosti)

Realizirano. V okviru podiplomskega
študijskega programa FTVK je bila
organizirana znanstvena konferenca
z naslovom Visual Art Beyond
Postmordenism, na kateri so
sodelovali udeleženci tako iz
Slovenije kot tujine; predstavljeni so
bili referati študentov in
predavateljev.

Organizirano in tekoþe izpeljati
95% prehodnost v 2. letnike
študijski proces tako v 1. letnikih
kot tudi v višjih letnikih na vseh
podiplomskih študijskih programih 30% veþja neposredna prehodnost
študentov mag. študija na doktorski
študij



Nerealizirano. Razlog je v odloþitvi
študentov, da zaenkrat študija ne bodo
nadaljevali.
Realizirano

- zakljuþen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaboratov novih oziroma prenovljenih
Oblikovanje novih in prenova
študijskih programov v zunanji
obstojeþih podiplomskih študijskih
postopek akreditacije, tj. v soglasje
programov v skladu z bolonjsko
Svetu RS za visoko šolstvo,
konvencijo
- pridobitev soglasja Sveta RS za
visoko šolstvo za izvajanje štirih novih
oziroma prenovljenih »bolonjskih«
študijskih programov.

Realizirano. V letu 2008 je Svet RS
dal soglasje za dva študij. programa
(2. stopnja: Komuniciranje in mediji, 3.
stopnja: Slovenistika), medtem ko so
trije bolonjski študij. programi še v
postopku zunanje akreditacije na
Svetu.

Vzpodbujanje študentov k
zakljuþku študija, tako na
magistrskem kot doktorskem
študiju

Nerealizirano

8 študentov zakljuþi študij na
magistrskem študiju ter 15 na
doktorskem
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Povezovanje z drugimi þlanicami
UP



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Prijava temeljnih, podoktorskih in
aplikativnih projektov UP ZRS z
visokošolskimi uþitelji UP FHŠ kot
nosilci ali sodelavci projekta

Realizirano

Soorganizacija treh znanstvenih
sestankov z UP ZRS

Realizirano

Objava znanstvenih prispevkov v
reviji Annales in monografij v zbirkah
Annales visokošolskih uþiteljev UP
FHŠ

Realizirano

Oblikovanje dveh pedagoških
programov 2. stopnje: Italijanistika in
Slovenistika

Realizirano. Oblikovani so bili trije
pedagoški programi 2. stopnje, in
sicer: Slovenistika, enopredmetni
pedagoški študij; Slovenistika,
dvopredmetni pedagoški študij;
Zgodovina dvopredmetni pedagoški
študij:
Oblikovanje pedagoškega študijskega
programa 2. stopnje Italijanistika se
prenese v leto 2009
DODATNO REALIZIRANO: Za
projekta prenove študijskih
programov so bila pridobljena
evropska sredstva (ESS in MVTZ), in
sicer za programa 2. stopnje:
Zgodovina, dvopredmetni pedagoški
študij in Geografija, dvopredmetni
pedagoški študij ter za program 3.
stopnje Geografija

Pri izbirnih predmetih udeleženih vsaj
10 študentov ostalih þlanic UP
(znotraj toþkovno kreditnega sistema)

Delno realizirano. V študijskem letu
2008/09 je bilo vkljuþenih 5 študentov
iz drugih þlanic UP

Izvedba akreditiranih predmetov tujih
jezikov na CJMK, in sicer
italijanskega, angleškega, nemškega,
ruskega in francoskega jezika, raven
A1

Realizirano

Vsaj 80% prisotnost na predavanjih
Vsaj 60% prehodnost iz 1. v 2. letnik
visokošolskega strokovnega in
univerzitetnega študijskega programa
1. stopnje Management - redni študij

Realizirano

Vsaj 60% prehodnost na dodiplomski
šoli - izredni študij

Realizirano

Oblikovanje urnika za študijsko leto
2008/09 do 30. 7. 2008

Realizirano

UP FM
Izboljšanje uþinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega
procesa
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Uvajanje sodobnih oblik
izobraževanja

Oblikovati strategije UP FM na
podroþju izobraževanja.

Spremljanje izvajanja študijskih
programov

Spremljanje zadovoljstva
študentov in uþiteljev s potekom
izobraževalne dejavnosti

Prenova študijskih programov
bolonjske 1. stopnje: visokošolski
strokovni študijski program
Management, univerzitetni
študijski program Management.





PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Priprava dokumenta »Pravila o
razvojnem delu, demonstratotstvu in
tutorstvu«

Delno realizirano: tutorstvo je bilo
sistemsko urejeno s pravilnikom na
nivoju UP

Vsaj 80 % uþiteljev v svoja
predavanja vkljuþi vsaj 1
strokovnjaka iz prakse.

Nerealizirano

Priprava dokumenta: »Eizobraževanje na UP FM: prednosti,
slabosti in perspektive«

Nerealizirano

Oblikovanje dveh on-line predmeta v
angleškem jeziku.

Realizirano

Priprava dokumenta: »Matrika
ocenjevanja na UP FM«

Nerealizirano: Matrika obsega
ocenjevanje na vseh treh stopnjah
(1., 2. in 3. stopnja), ki pa na FM še
niso bila v celoti uvedena.

Analiza modelov študijskih programov
s podroþja ekonomije, organizacijskih
in poslovnih ved ter prava.
Analiza internacionalizacije poslovnih
šol.

Realizirano v sklopu priprav novih
bolonjskih programov.

Dokument: Strategija UP FM na
podroþju izobraževanja.

Nerealizirano

Priprava dokumenta »Poroþilo o
izvedbi predmetov«

Realizirano

Priprava dokumenta »Poroþilo o
izvedbi izobraževanja na študijskih
središþih«

Realizirano

Priprava dokumenta »Poroþilo o
dejansko porabljenem þasu za študij«

Realizirano

Redno letno anketiranje študentov,
uþiteljev in diplomantov

Realizirano

Informativni dnevi 2008/2009.
Priprava publikacij za študijsko leto
2008/09 - Dodiplomska šola
Podiplomska šola FM
Dokument: Študijski vodnik
2008/2009.

Realizirano

Oblikovanje strategije prenove
akreditiranih študijskih programov.

Realizirano

Oblikovanje modela novih študijskih
programov.

Realizirano

Priprava vloge za akreditacijo in
zaþetek postopka akreditacije
programov.

Realizirano
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Razširitev študijskega podroþja
FM na podroþje ISCED 38
(pravo).

Prenova študijskih programov 2.
stopnje

Akreditacija študijskih programov
3. stopnje



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Oblikovanje programa 2. stopnje s
podroþja prava.

Realizirano

Zaþetek postopka akreditacije
programa 2. stopnje s podroþja
prava.

Realizirano

Oblikovanje strategije prenove
akreditiranih študijskih programov
Management, Ekonomija in finance.

Realizirano

Oblikovanje modela novih študijskih
programov.

Realizirano

Priprava vloge za akreditacijo in
zaþetek postopka akreditacije
programov.

Realizirano

Priprava vlog za akreditacijo dveh
novih študijskih programov 3. stopnje:
Management ter Ekonomija za
management in zaþetek postopka
akreditacije programov.

Nerealizirano

Zakljuþen postopek akreditacije
programa Mehatronika na Senatu za
akreditacijo pri Svetu RS za visoko
šolstvo
Razpis študijskega programa v
študijskem letu 2009/10

Delno realizirano.
Zaradi neustreznih finanþnih in
prostorskih pogojev za izvajanje
programa, program ni razpisan v
2009/10

UP FAMNIT

Razvoj novih univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje

Zakljuþen postopek akreditacije
programa Matematika v ekonomiji in
financah na Senatu za akreditacijo pri
Svetu RS za visoko šolstvo
Razpis študijskega programa v
študijskem letu 2009/10
Zakljuþen postopek akreditacije
programa Bioinformatika na Senatu
za akreditacijo pri Svetu RS za visoko
šolstvo
Razpis študijskega programa v
študijskem letu 2009/10

Spremembe in dopolnitve
obstojeþih študijskih programov

Sprejem pravnih podlag za
podroþje izobraževanja



Priprava in sprejem sprememb in
dopolnitev študijskih programov 1.
stopnje Matematika, Raþunalništvo in
informatika, Biodiverziteta in
Sredozemsko kmetijstvo (SK)
Izpeljava postopka akreditacije
sprememb in dopolnitev za vpis
2009/10

Oblikovanje Pravilnika o pripravi in
zagovoru magistrske naloge na UP
FAMNIT
Sprejem pravilnika na Senatu UP



Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008*

Realizirano, z izjemo SK (spremembe
so še v postopku akreditacije)
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008*

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008*
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

FAMNIT in zaþetek uporabe
pravilnika v študijskem letu 2008/09

Vzpostavitev pogojev za
kakovostno izvajanje
akreditiranih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov

Zapolnjena vsa vpisna mesta za 1. in
2. letnik univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje Matematika ter
Raþunalništvo in informatika v
študijskem letu 2008/09 in vsaj 50%
vpisnih mest za 3. letnik študija na
posameznem programu
Izvajanje vseh letnikov v študijskem
letu 2008/09

Delno realizirano – vpisna mesta so
bila zapolnjena le delno, izvedeni pa
1. in 2. letniki na obeh programih

Zapolnjena vsa vpisna mesta
univerzitetnih študijskih programov 1.
stopnje Biodiverziteta in
Sredozemsko kmetijstvo v študijskem
letu 2008/09
Zaþetek izvajanja študijskih
programov v študijskem letu 2008/09

Delno realizirano – vpisna mesta so
bila zapolnjena le delno

Zapolnjenih vsaj 2/3 vpisnih mest na
magistrskih študijskih programih 2.
stopnje Matematiþne znanosti,
Raþunalništvo in informatika ter
Morska biologija v študijskem letu
2008/09
Izvajanje vseh študijskih programov
in letnikov v študijskem letu 2008/09

Delno realizirano – vpisna mesta so
bila zapolnjena le delno, študijski
program Morska biologija zaradi
majhnega interesa študentov ni bil
razpisan

Zapolnjenih vsaj 2/3 vpisnih mest na
magistrskih študijskih programih 2.
stopnje Varstvo narave in
Sredozemsko kmetijstvo v študijskem
letu 2008/09
Zaþetek izvajanja študijskih
programov v študijskem letu 2008/09

Nerealizirano – zaradi veþjega vpisa
v študijski program bodo navedeni
študijski programi razpisani po
zakljuþku prve generacije študentov
1. stopnje (Biodiverziteta)

Zapolnjenih vsaj 20% vpisnih mest na
doktorskih študijskih programih 3.
stopnje Matematiþne znanosti ter
Raþunalništvo in informatika v
študijskem letu 2008/09
Izvajanje vseh letnikov v študijskem
letu 2008/09
Izvedba ukrepov za
racionalizacijo izvajanja
štiriletnega univerzitetnega
študijskega programa
Matematika in raþunalništvo
(študijski program akreditiran pri
UP PEF)

Izvajanje pedagoških predmetov
študijskega programa na UP PEF in
strokovnih predmetov na UP FAMNIT
(v vseh štirih letnikih študijskega
programa) s ciljem znižanja
primanjkljaja UP PEF na podroþju
izvajanja študijske dejavnosti

Delno realizirano – vpisna mesta so
bila zapolnjena le delno

Realizirano v sodelovanju z UP PEF

UP PEF
Prenova pedagoškega
univerzitetnega študijskega
programa Razredni pouk v



Delno realizirano: akreditiran in
Akreditirana prenovljena študijska
programa 1. in 2. stopnje Razredni
razpisan je program 1. stopnje
pouk in razpis študijskega programa 1. Razredni pouk
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

študijski program 1. in 2. stopnje.

stopnje v študijskem letu 2009/10.

Prenova pedagoškega
visokošolskega strokovnega
študijskega programa Predšolska
vzgoja.

Akreditiran in prenovljeni študijski
program 1. stopnje Predšolska vzgoja
in razpis študijskega programa v
študijskem letu 2009/10.

Realizirano

Akreditirani študijski programi 1., 2. in
3. stopnje Edukacijske vede ter razpis
študijskega programa 1., 2. in 3.
stopnje v študijskem letu 2009/10.

Realizirano:
2. stopnja se je preimenovala v
študijski program Inkluzivna
pedagogika in je v zakljuþni fazi
akreditacije v zakljuþni fazi akreditacije
je program 3. stopnja Edukacijske
vede

Priprava študijskega programa 1.,
2. in 3. stopnje Edukacijske vede.

Priprava študijskih programov 2.
Akreditirani študijski programi 2.
stopnje za izobraževanje uþiteljev
stopnje za izobraževanje uþiteljev
osnovnih in srednjih šol po
osnovnih in srednjih šol ter razpis teh
»zaporednem« modelu študija.
programov v študijskem letu 2009/10.

Nerealizirano: Pedagoški študijski
programi 2. stopnje naj bi se
predvidoma pripravljali in izvajali kot
interdisciplinarn, pri þemer bi UP
PEF sodelovala s þlanico UP, ki
razvija to podroþje.

Pripravljena dokumentacija in poslana
v akreditacijo za nova študijska
programa 2. in 3. stopnje Zgodnje
uþenje in pouþevanje.

Delno realizirano:
v zakljuþni fazi akreditacije je program
2. stopnje; program se je preimenoval
v Zgodnje uþenje

Priprava skupnega programa z
Višjo šolo za hotelirstvo in
turizem Bled – management
malih turistiþnih podjetij

Priprava programa in akreditacija
programa

Nerealizirano: novi pogovori o
sodelovanju so stekli v decembru
2008.

Priprava skupnega
interdisciplinarnega programa I.
stopnje z UP Visoko šolo za
zdravstvo – Zdravje in turizem

Priprava programa za akreditacijo
Akreditacija programa

Nerealizirano: novi programi
sodelovanja se prenašajo na
programe 2. stopnje

Priprava študijskega programa 2.
in 3. stopnje Zgodnje uþenje in
pouþevanje.
UP FTŠ Turistica

Priprav podlag za uvedbo eizobraževanja v pedagoškem
procesu UP FTŠ Turistice

Izvedba pilotne študije ter priprava
strategije uvajanja e-izobraževanja

Priprava podlag za akreditacijo
študijskega programa 3. stopnje

Priprava programa in akreditacija
programa

Nerealizirano

Priprava skupnega programa 2.
stopnje Turizem in prosti þas s
Fakulteto za šport in turizem
Novi Sad

Priprava programa in akreditacija
programa

Nerealizirano: ni bil doloþena
odgovorna oseba

Zaþetek izvajanja novega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje Turizem

Razpis programa za študijsko leto
2009/2010

Realizirano

Izboljšati kakovost pedagoškega
dela



Nerealizirano: za izvajanje projekta ni
bila doloþena odgovorna oseba, prav
tako niso bila opredeljena finanþna
sredstva (v letu 2009 je potrebno
predeliti odgovorno osebo in potrebna
finanþna sredstva)

Spodbujanje sodelavcev k
podiplomskemu študiju in
raziskovalnemu delu: vkljuþitev
najmanj dveh sodelavcev
v


Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

podiplomski študij

Razviti šolske trening centre
(potovalne agencije)

Izvajanje (samo)evalvacije šole in
programov: izvedena
(samo)evalvacija šole in programov

Delno realizirano: dokonþna
realizacija se je prenesla v leto 2009

Priprava uþbenika, skript ali
delovnega gradiva za vse predmete
predmeta: pripravljena temeljna
študijska literatura za vse predmete
študijskih programov

Delno realizirano: dokonþna
realizacija se je prenesla v leto 2009

Izenaþitev zahtevnosti rednega in
izrednega študija

Delno realizirano: dokonþna
realizacija se je prenesla v leto 2009

Pripraviti strokovne podlage za razvoj
šolskega hotela in pridobiti ustrezen
hotel:
- zagon šolske potovalne agencije,
- izdelane strokovne podlage za
razvoj šolskega hotela,
- znana lokacija hotela

Ni realizirano: za izvajanje projekta ni
bila doloþena odgovorna oseba, prav
tako niso bila opredeljena finanþna
sredstva (v letu 2009 je potrebno
predeliti odgovorno osebo in potrebna
finanþna sredstva)

UP VŠZI

Prenova študijskega programa 1.
stopnje Zdravstvena nega

Akreditacija študijskega
programa 2. stopnje Zdravstvena
nega

Razvoj in akreditacija novega
študijskega programa 2. stopnje
Prehransko svetovanje –
dietetika.



Priprava vloge za akreditacijo
programa ter posredovanje vloge v
postopek akreditacije
Izvedba razpisa študijskega
programa za študijsko leto 2009/10

Akreditiran študijski program

Priprava in uskladitev izhodišþ za
študijski program 2. stopnje
Prehransko svetovanje – dietetika
Priprava vloge za akreditacijo
študijskega programa ter
posredovanje vloge v postopek
akreditacije.

Priprava in uskladitev izhodišþ za
pripravo novega študijskega
programa 1. stopnje Radiološka
tehnologija

Sprejeta izhodišþa za pripravo
novega študijskega programa 1.
stopnje Radiološka tehnologija.

Priprava in uskladitev izhodišþ za
pripravo novega študijskega
programa 2. stopnje Radiološka
tehnologija.

Sprejeta izhodišþa za pripravo
novega študijskega programa 2.
stopnje Radiološka tehnologija.



Realizirano

V celoti realizirano.
Zakljuþen postopek akreditacije
programa, razpis študijskega
programa v študijskem letu
2008/2009 ter vpis v 1. letnik.

Delno realizirano:
študijski program še ni v celoti
pripravljen, vendar naþrtujemo, da bo
prvi vpis študentov v študijskem letu
2009/2010.

Realizirano

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

Izboljšati prepoznavnost šole v
slovenski in mednarodni
skupnosti in nadaljevanje
prenove spletne strani

Informativna zgibanka v slovenskem
in angleškem jeziku in spletna stran,
opremljena z manjkajoþimi
vsebinami.

Izboljšati kakovost
izobraževalnega procesa s
poveþanjem obsega kakovostnih
uþnih gradiv.

V knjižnici dostopno veþje število
celovitih uþnih gradiv kot v preteklem
letu
Najem dodatnih uþilnic in ostalih
potrebnih prostorov za izvajanje
pedagoškega procesa;

Izvedba vseh procesov za
kvalitetno realizacijo študijskega
procesa v dislocirani enoti Nova
Gorica

Izvedba vseh procesov za
nemoteno realizacijo študijskega
programa Prehransko svetovanje
– dietetika

Organizirati sestanek z nosilci
predmetov 2. letnika
Nabaviti manjkajoþo opremo
potrebno za izvedbo laboratorijskih
vaj
Priprava vsega potrebnega za
izvedbo in izvedba praktiþnega
usposabljanja v delovnem okolju
(sklenitev formalnih dogovorov z
uþnimi bazami, usposabljanje in
habilitacija mentorjev itd)

Izvedba vseh procesov za
nemoteno realizacijo študijskega
programa 2. stopnje Zdravstvena
nega.

Organizacija sestanka z nosilci
predmetov 1. letnika
Nabava manjkajoþe opreme,
potrebne za izvedbo elektronskih
predavanj, seminarjev in seminarskih
ter laboratorijskih vaj
Dopolnjevanje potrebnega
študijskega gradiva v knjižnici šole

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Realizirano

Realizirano

Realizirano:
Kakovostna izvedba študijskega
programa Zdravstvena nega (3. letnik
programa je bil v študijskem letu
2008/2009 prviþ izveden;
Usposobljen je bil referat za
študente.
Nekoliko se je zapletlo pri
sodelovanju z uþno bazo Splošna
bolnišnica Šempeter na oddelku
ginekologije zaradi pomanjkanja
kliniþnih mentorjev (porodniški
dopusti). Izvedbo smo zagotovili s
šolskimi mentorji.

Realizirano: praktiþno usposabljanje
se bo zaþelo konec meseca aprila
2009.

Realizirano

Spodbujanje njihove uporabe pri
organiziranih oblikah pedagoškega
procesa
Spodbujanje njihove uporabe pri
razvojno-raziskovalnem delu

Realizirano: delna uporaba eizobraževanje še pri nekaterih
predmetih
Pri kliniþnih vajah v celoti prehod na
e-oblike posredovanja nalog ter
evidentiranje opravljenih kliniþnih vaj

Poveþati uþinkovitost študijskega
procesa.

Vzpodbujanje študentov k
þimprejšnjemu diplomiranju.
Skrajšanje þasa trajanja študija in
poveþanje števila diplomantov.

Realizirano: status študenta
podaljšan samo iz upraviþenih
razlogih.

Krepitev partnerskega odnosa

Periodiþni obiski uþnih baz in þim bolj

Realizirano: dobri odnosi z uþnimi

Nadaljnje uvajanje informacijskokomunikacijskih tehnologij in
elektronskega pouþevanja v
pedagoški proces



Dokonþna usposobitev referata za
študente in podvojitev tedenskega
števila uradnih ur
Dopolnjevanje potrebnega
študijskega gradiva v knjižnici
Franceta Bevka v Novi Gorici
Nadaljnja širitev in izboljševanje
kakovosti sodelovanja z uþnimi
bazami itd
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ
med VŠZI in uþnimi bazami

Priprava skupnega
interdisciplinarnega programa I.
stopnje z UP FTŠ Turistico –
Zdravje in turizem



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008
sprotno obvešþanje in tekoþe
reševanje nesporazumov, iskanje
novih oblik sodelovanja (raziskovanje,
organizacija oblik neformalnega
uþenja ipd) itd.

Priprava programa za akreditacijo
Akreditacija programa

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

bazami, kakovostno izvajanje
kliniþnih vaj; zametki novih oblik
sodelovanja

Nerealizirano: novi programi
sodelovanja se prenašajo na
programe 2. stopnje

GRGDWQHQDORJHNLQLVRELOHRSUHGHOMHQHY/HWQHPGHORYQHPQDĆUWX83]DOHWR

Komentar:
UP FM. Leta 2008 je akreditirala nov študijski program 1. stopnje Mednarodno poslovanje. V
notranjo akreditacijo na UP je posredovala spremembe dveh študijskih programov 2. stopnje
(Management ter Ekonomija in finance) ter vlogo za študijski program 2. stopnje Pravo za
management. Vloga za širitev na študijsko podroþje prava (ISCED 38) je bila po ustreznih
dopolnitvah na pobudo rektorata UP posredovana na Svet RS za visoko šolstvo. V letu 2008
so bile akreditirane tudi spremembe študijskih središþ v smeri širitve izvedb študijskih
programov na vseh Študijskih središþih. UP FM se je odloþila, da bolonjske podiplomske
programe uvede postopoma, tako bodo v študijskem letu 2009/2010 razpisani prenovljeni
programi 2. stopnje. Programe 3. stopnje bo pripravila leta 2009, razpisala pa jih bo v
študijskem letu 2010/2011.
5.1.3

Programi za izpopolnjevanje

Eden od pomembnih dolgoroþnih ciljev UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja. Poleg
programov za izpopolnjevanje v to skupino sodijo tudi deli akreditiranih študijskih programov
ter druge oblike izobraževanja (poletne šole, seminarji, delavnice ipd.).
Realizacijo ciljev na podroþju vseživljenjskega izobraževanja v letu 2008 smo podrobneje
predstavili v poglavjih 5.1.3.2. in 5.1.3.3., številþne podatke po þlanicah pa v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«. Pri tem smo v poglavju 5.1.3 programe razporedili v dve skupini
in upoštevali listino, ki jo pridobi kandidat po zakljuþenem izobraževanju. Oblika in vsebina
listin je doloþena s statutom UP in Pravilnikom o vsebini in obliki javnih in drugih listin o
zakljuþenem izobraževanju na UP, ki ga je sprejel Senat UP (Ur. l. RS, št. 78/06):
-

-



v prvo skupino (poglavje 5.1.3.1.) smo uvrstili javno veljavne študijske programe za
izpopolnjevanje in dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33a.
oziroma 36. þlenom Zakona o visokem šolstvu. Po zakljuþenem programu pridobi
kandidat javno listino;
v drugo skupino (poglavje 5.1.3.2.) smo uvrstili razliþne programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih na UP izvaja UP
PEF (predpisani in posodobitveni programi, programi za uþiteljske zbore in programi za
profesionalni razvoj) na podlagi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: predpisane programe v celoti financira
Ministrstvo za šolstvo in šport;
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-



 

predpisani programi so 8 do 24 urni,
posodobitveni programi so 8 do 24 urni in
programi za uþiteljske zbore so 8 ali 16 urni in se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih
zavodih; naroþi jih vodstvo šole za celoten uþiteljski, vzgojiteljski oz. predavateljski
zbor ter se nanje ni mogoþe individualno prijavljati.

Programe za profesionalni razvoj razpiše Ministrstvo za šolstvo in šport vsaka tri leta in so 8,
16 ali 24 urni. Namenjeni so spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vseh
fazah poklicne kariere, razdeljeni so v veþ tematskih sklopov.
Po opravljenem programu prejmejo udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z
zgoraj navedenim pravilnikom doloþili pristojni minister. Gre za verificirane programe, ki pa
po naþinu verifikacije ne sodijo med programe za izpopolnjevanje oziroma dele študijskih
programov za pridobitev izobrazbe, pa tudi ne med oblike neformalnega izobraževanja.
Programi neformalnega izobraževanja, kot so delavnice, seminarji, ekskurzije, poletne šole
ipd., so uvršþeni v poglavje 5.1.3.3. Udeleženci po zakljuþenem programu lahko pridobijo
potrdilo o udeležbi, ki pa nima znaþaja javno veljavne listine.
5.1.3.1 3URJUDPL]DL]SRSROQMHYDQMHLQGHOLDNUHGLWLUDQLKåWXGLMVNLKSURJUDPRY
KRATKOROýNI PREDNOSTNI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z OBRAZLOŽITVIJO

CILJ

RAZLIK

UP FHŠ
Izvedba delov akreditiranih
študijskih programov za
razliþne ciljne skupine

Izvedba izpopolnjevanja za medijske
strokovnjake in uþitelje v zamejstvu
in izseljenstvu

Nerealizirano: programsko in kadrovsko
je vzpostavljena služba za vseživljenjsko
uþenje, program izobraževanja v letu
2008 še ni realiziral; oblikovana so bila
izhodišþa in vsebina programa, ki se bo
izvajala v letu 2009.
DODATNO REALIZIRANO: uspešna
prijava in sodelovanje kot partnerska
organizacija na projektu ESS
Profesionalno usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih
2009, 2010 in 2011 na podroþju socialnih
in državljanskih kompetenc.
DODATNO REALIZIRANO: uspešna
prijava in sodelovanje kot partnerska
organizacija na projektu ESS
Profesionalno usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih
2009, 2010 in 2011 na podroþju kulturne
zavesti in izražanja.

UP FM



Oblikovanje koncepta
promocije vseživljenjskega
uþenja.

Priprava Publikacije vseživljenjsko
uþenje

Realizirano

Oblikovanje ponudbe
izobraževanj po
»nabirnem« sistemu KT.

Vzpostavitev izobraževanja po
»nabirnem« sistemu KT in vkljuþitev
vsaj 15 udeležencev

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z OBRAZLOŽITVIJO

CILJ

RAZLIK

Oblikovanje delov
študijskih programov v
sklopu novih bolonjskih
študijskih programov 1. in
2. stopnje.

V sklopu prenove študijskih
programov predvideti in akreditirati
dele študijskih programov.

Realizirano

Izdelava publikacije
Vseživljenjsko
izobraževanje in razpis
delov študijskih programov.

Trženje formalnih oblik
izobraževanja.

Realizirano

Izvedba delov študijskih programov,
vkljuþevanje udeležencev v
posamezne akreditirane predmete.

Realizirano

UP FAMNIT
Izvajanje delov
akreditiranega študijskega
programa 1. stopnje
Matematika

Izvajanje naslednjih delov programa:
Finanþna matematika; Kriptografija;
Statistika
Vpis po cca. 5 udeležencev za vsak
del programa

Nerealizirano: za izvedbo programa se ni
prijavilo dovolj kandidatov

Izvajanje delov
akreditiranega študijskega
programa 1. stopnje
Raþunalništvo in
informatika

Izvajanje naslednjih delov programa:
Programer; Sistemski administrator;
Jezikovne tehnologije; Administrator
IKT podprtega izobraževanja;
Raþunalniško informacijski
varnostnik; Raþunsko intenzivne
metode in aplikacije; Oblikovalec IKT
podprtega izobraževanja
Vpis po cca. 5 udeležencev za vsak
del programa

Nerealizirano: razlog je prezasedenost
predavateljev z obveznostmi na študijskih
programih 1. in 2. stopnje

UP PEF
Izvedba programa z že vpisanimi
kandidati v študijskem letu
2007/2008 in vpis po 15
kandidatov za vsak del programa v
študijskem letu 2008/2009 ter
zaþetek ponovne izvedbe
programa.

Realizirano: v študijskem letu 2008/2009
sta bila navodilih ministrstva razpisana
samo 2. in 3. del tega programa.

Izvedba študijskega
programa za
izpopolnjevanje Pedagoško
in pedagoško andragoško
izobraževanje.

Izvedba programa z že vpisanimi
kandidati v študijskem
letu 2007/2008 in vpis 50
kandidatov v študijskem
letu 2008/2009 ter zaþetek
ponovne izvedbe programa.

Realizirano

Izvedba študijskega
programa za
izpopolnjevanje Pedagoška
izobrazba za vzgojiteljice in
vzgojitelje predšolskih
otrok.

Vpis 30 kandidatov v študijskem
letu 2008/2009 ter zaþetek izvedbe
programa.

Nerealizirano: program ni bil izveden
zaradi premajhnega števila prijavljenih
kandidatov.

Izvedba študijskega
programa za

Vpis 50 kandidatov v študijskem

Nerealizirano: program ni bil izveden en
zaradi premajhnega števila prijavljenih

Izvedba študijskega
programa za
izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje uþiteljev in
uþiteljic razrednega pouka
za pouþevanje
italijanskega jezika (1, 2. in
3. del).
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z OBRAZLOŽITVIJO

CILJ

izpopolnjevanje
Pouþevanje predmeta
naravoslovje v šestem in
sedmem razredu OŠ.

RAZLIK

letu 2008/2009 ter zaþetek prve
izvedbe programa.

kandidatov

UP FTŠ Turistica
Oblikovanje novih delov
akreditiranih programov na
dodiplomski ravni

Priprava dokumentacije za
akreditacijo in akreditacija delov
programov

Nerealizirano: odgovorna oseba ni bila
doloþena

Izvedba dveh delov
akreditiranih programov 2.
stopnje

Razpis in izvedba delov programov

Nerealizirano: odgovorna oseba ni bila
doloþena

Izvedba programov za
izpopolnjevanje

Razpis in izvedba programov za
izpopolnjevanje

Nerealizirano: odgovorna oseba ni bila
doloþena

Akreditacija programa za
izpopolnjevanje Animacija v
turizmu in hotelirstvu

Priprava dokumentacije za
akreditacijo in akreditacija programa
za izpopolnjevanje

Nerealizirano: odgovorna oseba ni bila
doloþena

Razvoj programov
vseživljenjskega uþenja

Priprava izhodišþ ter potrditev na UO
UP Turistice

Delno realizirano: izhodišþa so
pripravljena

UP VŠZI
Priprava vseh podlag za
Kakovostna izvedba enega dela
izvedbo in izvedba enega
študijskega 2. stopnje – Zdravstvena
dela študijskega 2. stopnje – nega
Zdravstvena nega

Nerealizirano: pozornost je bila zaradi
prvega leta izvedbe magistrskega
študijskega programa 2. stopnje
Zdravstvena nega posveþena predvsem
redni izvedbi študijskega procesa, in sicer
z namenom þim bolj kakovostne izvedbe

Komentar:
UP FM je leta 2008 nadgradila koncept vseživljenjskega uþenja na podroþju ponudbe
izobraževanja ter na podroþju priznavanja znanja in spretnosti. Izvedla je nekatere formalne
oblike izobraževanja (posamezne predmete akreditiranih študijskih programov) tako za
posameznike kot za zakljuþene skupine in neformalne oblike izobraževanja (seminarje,
delavnice, teþaje in okrogle mize). V izobraževanje se vkljuþijo vsi, ki želijo izpopolniti svoje
znanje na podroþju družboslovja, prava in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Tako pridobljeno znanje lahko posamezniki pozneje uveljavljajo tudi pri vpisu v
študijske programe za pridobitev izobrazbe. Leta 2008 je UP FM tako akreditirala nekaj novih
programov v okviru študijskih programov 2. stopnje. Fakulteta priznava znanja in spretnosti,
ki so jih posamezniki pridobili na razliþne naþine pred vpisom na fakulteto. Posameznik lahko
zaprosi za vrednotenje tako pridobljenega znanja in s tem lahko zmanjša število predmetov,
ki jih mora opraviti za pridobitev diplome. Leta 2008 je fakulteta sprejela spremembe
Pravilnika o priznavanju znanja in spretnosti in Pravilnika o vseživljenjskem uþenju. V okviru
formalnih izobraževanj je fakulteta v þasu od 18. junija do 9. julija 2008 organizirala þetrto
mednarodno poletno šolo. Šole se je udeležilo 85 tujih in slovenskih študentov, pouþevalo je
11 slovenskih in 13 tujih uþiteljev. Udeleženci so lahko izbirali med 13 predmeti Dodiplomske
in Podiplomske šole FM.
UP PEF. Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško in pedagoško andragoško
izobraževanje se je izvajal v študijskem letu 2007/2008 in se izvaja tudi v študijskem letu
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2008/2009. Vsi trije deli (1, 2. in 3. del) študijskega programa Izpopolnjevanje uþiteljev in
uþiteljic razrednega pouka za pouþevanje italijanskega jezika pa se izvajajo le v študijskem
letu 2007/2008, v študijskem letu 2008/2009 se izvaja samo 2. in 3. del tega programa (v
skladu z navodili ministrstva). Zaradi pomanjkanja interesa se ne izvajata preostala dva
študijska programa za izpopolnjevanje (Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje
predšolskih otrok in Pouþevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu OŠ).
5.1.3.2 3URJUDPLQDGDOMQMHJDL]REUDçHYDQMDLQXVSRVDEOMDQMDGHODYFHYYY]JRMLLQ
L]REUDçHYDQMX
Izvajalec programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju je UP Pedagoška fakulteta Koper.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJ

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

UP PEF



Izvedba predpisanega Programa iz
raþunalništva.

Ena izvedba programa s 17
udeleženci.

Realizirano

Izvedba predpisanega Programa iz
matematiþne delavnice.

Dve izvedbi programa s 35
udeleženci.

Nerealizirano: ni bilo
zadostnega števila prijav.

Izvedba predpisanega programa
Program iz obdelave gradiv – kovine.

Ena izvedba programa z 20
udeleženci.

Realizirano

Izvedba predpisanega programa
Program iz obdelave gradiv - les

Ena izvedba programa z 20
udeleženci.

Realizirano

Izvedba predpisanega programa
Program iz obdelave gradiv –
umetne mase.

Ena izvedba programa z 20
udeleženci.

Realizirano

Izvedba predpisanega programa
Program iz tehnike in tehnologije.

Ena izvedba programa z 20
udeleženci.

Realizirano

Izvedba posodobitvenega programa
Inovativni projekti pri vsebinah tehnike
in tehnologije

Dve izvedbi programa s 16
udeleženci.

Realizirano

Izvedba posodobitvenega programa
Glasbeni þas v
igri in slikovnem zapisu.

Dve izvedbi programa s 30
udeleženci.

Realizirano

Izvedba posodobitvenega programa
Tehnika v 4. in 5. razredu devetletke.

Dve izvedbi programa s 16
udeleženci.

Realizirano: izvedene so
bile štiri izvedbe (ministrstvo
je naknadno odobrilo še dve
izvedbi).

Izvedba posodobitvenega programa
Tehniški dnevi za razredno stopnjo.

Tri izvedbe programa z 16
udeleženci.

Realizirano: izvedenih je
bilo šest izvedb (ministrstvo
je naknadno odobrilo še tri
izvedbe).

Izvedba posodobitvenega programa
Tehniški dnevi za predmetno stopnjo.

Dve izvedbi programa z 16
udeleženci.

Realizirano: izvedene so
bile štiri izvedbe (ministrstvo
je naknadno odobrilo še dve
izvedbi).
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5.1.3.3 2EOLNHQHIRUPDOQHJDXĆHQMD
KRATKOROýNI PREDNOSTNI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

CILJ

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

UP FHŠ
Izvedba teþajev slovenšþine
za tujce

Izvedba 15. Poletnih teþajev
slovenskega jezika na Slovenski
obali »Halo, tukaj slovenski
Mediteran!« za 50 udeležencev

Realizirano

Izvedba mednarodne
poletne šole »META
humanistika«

Izvedba 3. mednarodne poletne šole
»META humanistika« za 30
udeležencev

Realizirano

Priprava programa za
vseživljenjsko izobraževanje

Izvedba teþajev po oblikovanih
programih

Delno realizirano: v okviru predavanj
društva Faros, univerze za tretje
življenjsko obdobje, so visokošolski
uþitelji UP FHŠ sodelovali z društvom
in ponudili razliþne vsebine;
Fakulteta je pripravila vsebine
modulov s splošnimi kompetencami,
ki se bodo kot razliþni seminarji
ponudili v letu 2009

Izvedba Poletna terenska
šola Rakitovec

Raziskave, publikacije, seminarji,
gradivo za diplomske naloge,
monografija

Nerealizirano: odsotnost glavne
organizatorke zaradi vabljenega
gostovanja v tujini in dela na terenu

Organizacija
interdisciplinarne ekskurzije
ob slovenskih mejah

Udeležba študentov vseh študijskih
programov

Realizirano

DODATNO REALIZIRANO: v letu
2008 je UP FHŠ sklenila sporazum o
delovanju in statusu Centra za jezike
in medkulturno komunikacijo UP
(CJMK UP), s þimer je UP FHŠ
opredelila CJMK UP kot notranjo
infrastrukturno enoto, raziskovalne
osnove za delovanje CJMK UP pa se
oblikujejo tudi na UP ZRS. CJMK je v
letu 2008 zaþel 8 teþajev tujih jezikov
(španšþina, rušþina, nemšþina,
italijanšþina in francošþina zaþetni
nivo ter nemšþina in dva teþaja
anglešþine nadaljevalni nivo). V teþaje
je vkljuþenih 105 teþajnikov
UP FM
Dodelati sistem priznavanja
znanj in spretnosti.

Priprava dokumenta »Analiza
priznavanja znanj in spretnosti v
študijskem letu 2007/2008«

Delno realizirano

Priprava dokumenta »Sistem
indikatorjev za presojanje postopkov
priznavanja znanj in spretnosti«

Nerealizirano

UP FAMNIT
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

CILJ

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Organizacija zimske šole
Matematiþno raziskovalno
sreþanje 2008 (MARS) za
dijake slovenskih srednjih šol

Izvedba zimske šole MARS 2008 v
mesecu februarju
10 do 20 udeležencev poletne šole
MARS

Realizirano

Organizacija poletne šole
Matematiþno raziskovalno
sreþanje 2008 (MARS) za
dijake slovenskih srednjih šol

Izvedba poletne šole MARS 2008 v
mesecu avgustu
10 do 20 udeležencev poletne šole
MARS 2008

Realizirano

Organizacija tedenskih
seminarjev »Vesele urice
programiranja« za dijake
slovenskih srednjih šol

Izvedba tedenskih sreþanj, priprava
tem, predavateljev itd.
10 do 20 udeležencev na vsakem
tedenskem sreþanju, zainteresirati
dijake srednjih šol za programiranje

Nerealizirano – realizacija je
prenesena v leto 2009

Organizacija sreþanj z uþenci
osnovnih šol (OŠ), ki jih
zanimata matematika in
raþunalništvo

Priprava seznama OŠ, doloþitev
urnika ter ugotoviti predvideno število
udeležencev na posamezni OŠ
Uþence osnovnih šol seznaniti z
matematiko in raþunalništvom na
zabaven naþin

Nerealizirano – realizacija je
prenesena v leto 2009

ŠOUP-ove delavnice
(dvotedenska sreþanja na
temo odprte kode)

Priprava tem, izbira predavateljev,
reklamiranje sreþanj v obalnih medijih
itd.
Okoli 15 udeležencev na vsakem
sreþanju, širjenje uporabe
odprtokodne programske opreme itd.

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Vzpostavitev sistema
Priprava organizacijskega koncepta,
funkcionalnega izobraževanja pravno formalnega vidika in
finanþnega sistema za priþetek
delovanja Centra za funkcionalno
izobraževanje

Nerealizirano: odgovorni osebi so bile
v letu 2008 dodeljene druge zadolžitve

Priprava kataloga
usposabljanj in
izpopolnjevanj na podroþju
funkcionalnega izobraževanja
v turizmu

Zbrati podatke in oblikovati katalog
usposabljanj in izpopolnjevanj na
podroþju funkcionalnega
izobraževanja v turizmu

Realizirano

Vzpostavitev spletne strani
Centra za funkcionalno
izobraževanje

Oblikovati spletno stran Centra za
funkcionalno izobraževanje ter
dogovor o sistemu skrbništva nad
spletno stranjo
Zagon spletne strani

Nerealizirano: odgovornemu za te
naloge so bile v letu 2008 dodeljene
druge zadolžitve.

Organizacija in izvedba
taylor-made programov za
posamezne naroþnike

Priprava programov po razpisni
dokumentaciji oz. zahtevah naroþnika
in izvedba programov

Nerealizirano: odgovornemu za te
naloge so bile v letu 2008 dodeljene
druge zadolžitve.

UP VŠZI
Poveþanje števila mentorjev
za izvedbo kliniþnih vaj.



Izpopolnjevanje kliniþnih mentorjev z
izobraževanji za mentorje in s tem
poveþana kakovost in poveþanje
števila kliniþnih mentorjev.



Realizirano
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Komentar:
UP FM. Oblike neformalnega uþenja, ki jih izvaja UP FM v okviru vseživljenjskega uþenja,
so: seminarji, delavnice, teþaji in okrogle mize. Udeleženci takih izobraževanj prejmejo
potrdilo o udeležbi. Tako pridobljeno znanje lahko kasneje uveljavljajo v postopku
priznavanja znanja in spretnosti. Leta 2008 je UP FM izvedla 6 seminarjev, 2 delavnici in 2
okrogli mizi.

5.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

REKTORAT UP



Oblikovanje razvojnega
programa UP za obdobje 20092013

Sprejet Razvojni program UP
2009-2013 na organih UP (Senat
UP, Upravni odbor UP)

Realizirano.
Srednjeroþna razvojna strategija UP
2009-2013, ki je bila oblikovana v letu
2008, je bila potrjena na 15. redni seji
Senata UP dne 14. 1. 2009 in na 12.
redni seji Upravnega odbora UP dne
5. 2. 2009.

Oblikovanje Programa
znanstveno-raziskovalnega in
umetniškega dela UP za obdobje
2009 - 2013

Sprejet Program znanstvenoraziskovalnega in umetniškega
dela 2009-2013 na organih in
Senatu UP

Nerealizirano.
MVZT je pozvalo javne raziskovalne
organizacije in univerze k pripravi
petletnega programa raziskovalne
dejavnosti, vendar se je v dogovoru z
ministrstvom priprava le-tega
prestavila na april 2009.

Spodbujanje izumiteljske in
inovativne dejavnosti, razvoj
spin-off podjetij in raziskovalnih
zavodov

Sprejem Pravilnika o upravljanju
z izumi in ustanavljanju podjetij in
raziskovalnih zavodov na UP

Realizirano.
Pravilnik o upravljanju z izumi in
ustanavljanju podjetij za prenos znanj
in raziskovalnih organizacij na UP je
bil sprejet na 5. redni seji dne 13. 2.
2008 in na 8. redni seji Senata UP
dne 14. 5. 2008 ter na 7. redni seji
UO UP dne 25. 3. 2008. Pravilnik
velja od 15. 5. 2008, izvedeni pa sta
bili tudi dve predstavitvi pravilnika v
sodelovanju z UIP, in sicer 23. 4.
2008 ter 20. 11. 2008.

Spremljanje in analiza
uspešnosti znanstvenoraziskovalnega dela UP

Samoevalvacijsko poroþilo z
analizo stanja na znanstvenoraziskovalnem podroþju in
primerjava na nacionalnem
nivoju v povezavi z razvojem
informacijsko podprtega sistema
Predstavitev znanstvene
produkcije na letni konferenci o
kakovosti (v sodelovanju s SZI
UP in protokolom UP)

Delno realizirano.
Na ravni UP smo k pripravi
samoevalvacijskega poroþila
znanstveno-raziskovalnega dela UP v
letu 2007 zaradi pomanjkanja kadra v
strokovni službi pristopili v mesecu
avgustu 2008. Priprava poroþila na
þlanicah se je nekoliko zavlekla
zaradi aktivnosti s prijavo projektov v
jesenskem obdobju. Senat UP je
samoevalvacijsko poroþilo za
znanstveno-raziskovalno delo potrdil
na 15. redni seji dne 14. 1. 2009.
Glede na tako pozen sprejem
poroþila v letu 2008 niso bili
predstavljeni rezultati na letni
konferenci o kakovosti v maju 2008.
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Prav tako na znanstvenoraziskovalnem podroþju nismo
pridobili informacijsko podprtega
sistema, ki bi olajšal zbiranje in
analiziranje podatkov.



Sprejem in dopolnitev aktov za
sistemsko urejanje in poenotenje
delovanja UP na podroþju
znanstveno-raziskovalnega in
razvojnega dela

Sprejete dopolnitve Pravilnika o
pripravi in zagovoru doktorske
disertacije na UP
Sprejeta tehniþna navodila UP za
izdelavo in zagovor doktorske
disertacije
Vzpostavljene evidence
doktorskih tem in disertacij

Delno realizirano.
Dopolnitve Pravilnika o pripravi in
zagovoru doktorske disertacije na UP
so bile sprejete na 8. redni seji
Senata UP dne 14. 5. 2008. Glede na
to, da sedaj posamezni þleni dovolj
jasno doloþajo postopke priprave in
zagovora doktorske disertacije,
zaenkrat tehniþna navodila niso
potrebna.
Nerealizirano ostaja še oblikovanje in
vzpostavitev evidence doktorskih tem
in disertacij, kar je posledica
pomanjkanja kadra v strokovni službi,
ki med drugim skrbi za postopke
potrjevanja doktorskih tem in hrambo
doktorskih disertacij.

Informatizacija na podroþju
znanstveno-raziskovalnega dela

Oblikovanje informacijskega
sistema za podroþje znanstvenoraziskovalnega dela

Nerealizirano
Naloga je v s.oodvisnosti z uvedbo
skupnega informacijskega sistema na
kadrovskem in raþunovodskem
podroþju. Predvidevamo, da bomo
lahko v letu 2009 po uspešni vpeljavi
raþunovodskega in kadrovskega
sistema pristopili evidentiranju
elementov tudi za informatizacijo
spremljanja evidenc s podroþja
znanstveno-raziskovalnega dela.

Informiranje þlanic UP o
aktualnih temah s podroþja
znanstveno-raziskovalnega dela

Izvedba vsaj dveh okroglih miz
ali predavanj s podroþja
znanstveno-raziskovalnega dela

Realizirano.
Na Razvojni konferenci UP dne 18. 3.
2008 je direktor ARRS dr. Franci
Demšar predstavil novosti s podroþja
dela ARRS in razpisa za novo
programsko obdobje.
Na 2. kolegiju prodekanov/direktorjev
za znanstveno-raziskovalno in
razvojno delo UP dne 10. 4. 2008 je
mag. Janez Jug predstavil kriterije
SICRIS.

Poveþanje deleža raziskovalcev
za 5% s pogoji za vodenje
projektov

Poveþanje uspešnosti prijav na
nacionalnih in mednarodnih
razpisih
Razvoj raziskovalnih jeder na
raziskovalno manj razvitih
þlanicah UP

Realizirano.
2GSURMHNWRYNLVRELOLSULMDYOMHQLY
RNYLUX-DYQHJDUD]SLVD]D
VR ILQDQFLUDQMHUD]LVNRYDOQLK
SURMHNWRY]DOHWRUD]SLVY
VRELOL3 projekti uvršþeni v
direktno financiranje, 15 jih je še v
evalvaciji, kar predstavlja 28 % delež
prijavljenih projektov.
Prijave v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa
Konkurenþnost Slovenije 2006-2013
je bilo pridobljenih 14 projektov, kar
predstavlja 39 % delež prijavljenih
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

projektov. Drugega razpisa v okviru
programa CRP ni bilo.
Predlogi projektov na mednarodne
razpise so še v evalvaciji in zato ni
podatka o uspešnosti prijav.
V letu 2008 sta ustanovili in pri ARRS
registrirali svoji raziskovalni skupini
þlanici UP FHŠ (Inštitut za
medkulturne študije UP FHŠ) in UP
FAMNIT (Raziskovalna skupina UP
FAMNIT).



Podvojitev števila raziskovalnih
in infrastrukturnih programov ter
poveþanje števila raziskovalnih
projektov (temeljnih, aplikativnih,
podoktorskih, CRP)

Prijava raziskovalnih in
infrastrukturnih programov za
novo programsko obdobje ter
prijava temeljnih, aplikativnih,
podoktorskih in CRP projektov

Realizirano.
ýlanice so na Poziv za predložitev
raziskovalnih in infrastrukturnih
programov za naslednje obdobje
financiranja in pripravo poroþil o
rezultatih raziskovalnih in
infrastrukturnih programov v obdobju
2004 – 2008 samostojno ali v
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi
institucijami prijavile nadaljevanje
obstojeþih oz. nove raziskovalne
programe (skupno 18), od tega je bilo
sprejetih v financiranje 13
raziskovalnih programov (6 veþ kot v
preteklem programskem obdobju).
UP je v obdobju 2009-2014 ohranila
tudi 1 FTE za infrastrukturni program.
ýlanice UP so pridobile 14 CRP
projektov (Konkurenþnost Slovenije
2006-2013), kar predstavlja 39 %
delež prijavljenih projektov, sodelujejo
pa tudi kot soizvajalke drugih
prijaviteljev.
Na Javnem pozivu za predlaganje
kandidatov za mentorje novim mladim
raziskovalcem za leto 2009 in Javni
razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2009 razpis in poziv v 2008 je UP pridobila
12 mentorjev mladim raziskovalcem,
3 projekti so bili uvršþeni v direktno
financiranje, 15 jih je še v evalvaciji,
kar predstavlja 28 % delež prijavljenih
projektov.

Uspešno sodelovanje z
institucijami v domaþem in
mednarodnem prostoru

Skupne prijave raziskovalnih
projektov na nacionalnih in
mednarodnih razpisih

Realizirano.
ýlanice UP so v sodelovanju z
drugimi domaþimi univerzami in
raziskovalnimi organizacijami prijavile
raziskovalne programe in projekte v
okviru nacionalnih razpisov. V okviru
mednarodnih razpisov so se UP in
þlanice povezale z univerzami in
raziskovalnimi organizacijami na
obmoþju Alpe-Adria in obmoþju JV
Evrope. Tako je npr. glavni cilj
projekta »UNIS«, ki ga je UP prijavila
v okviru programa þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

2013, prav povezovanja univerz na
slovenskem in italijanskem
þezmejnem prostoru. O prihodnjem
sodelovanju na podroþju raziskovanja
so se na okrogli mizi Raziskovalno
sodelovanje med univerzami JV
Evrope in alpsko-jadranske regije
dogovorili tudi prorektorji iz 8 univerz
držav obmoþja JV Evrope.



Priprava podlag za pridobitev
Centra odliþnosti

Prijava Centra odliþnosti

Nerealizirano.
V letu 2008 MVZT ni objavil razpisa,
na katerega bi lahko prijavili Center
odliþnosti UP.

Uspešna integracija znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega
dela

Poveþanje deleža visokošolskih
uþiteljev med raziskovalci in
raziskovalcev med
visokošolskimi uþitelji v skladu s
poveþanjem raziskovalnega dela
(pridobljeni projekti)

Realizirano.
V letu 2008 so þlanice UP FM, UP
FHŠ, UP FAMNIT, UP PEF, UP ZRS
in UP PINT iz naslova raziskovalno
pedagoškega sodelovanja v letu 2008
z ARRS prejele skupno 87.225,17
EVR za vzpodbujanje sodelovanja
raziskovalnega dela s pedagoškim
procesom.
V študijskem letu 2008/2009
sodelavci Inštituta za sredozemsko
kmetijstvo in oljkarstvo UP ZRS
(ISKO) in Inštituta za biodiverzitetne
študije UP ZRS (IBŠ) sodelujejo v
študijskem procesu UP FAMNIT v
okviru dveh novih ter obstojeþih
študijskih programov (Sredozemsko
kmetijstvo I. in II. stopnje ter Varstvo
okolja I. in II. stopnje). V preteklem
letu je UP ZRS s poglavitnim deležem
sodeloval pri oblikovanju nove þlanice
UP Fakultete za urbanizem in
gradbeništvo ter njenih študijskih
programov
Poveþanje deleža raziskovalcev je
odvisna od pridobljenih raziskovalnih
projektov, tako npr. þlanici UP PEF in
UP FTŠ Turistica zaradi zavrnjenih
projektov nista uspeli realizirati
naþrtovanega vkljuþevanja
pedagoških delavcev v raziskovalno
delo, so pa pri tem bile uspešnejše
druge þlanice, ki so pridobile projekte.

Tesnejše povezovanja UP z
gospodarstvom na znanstvenoraziskovalnem podroþju

Izvajanje skupnih raziskovalnih
projektov
Predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela UP
gospodarstvu na konferenci v
organizaciji UP

Realizirano.
Imenovana je bila ožja delovna
skupina SZ UP za podroþje
raziskovanja, ki se je prviþ sestala
dne 14. 3. 2008.
Predstavnikom gospodarstva in
drugim uporabnikom znanja smo na
Razvojni konferenci UP dne 18. 3.
2008 predstavili raziskovalne
kompetence UP in þlanic, dne 15. 5.
2008 pa izhodišþa za pripravo
Razvojne strategije UP za obdobje
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2009-2013.
Svet zaupnikov UP je bil na svojih
sejah redno seznanjen z
naþrtovanimi, potekajoþimi in
zakljuþenimi projekti v sodelovanju s
þlanicami UP in UIP.
Z namenom veþjega vkljuþevanja
gospodarstva in drugih uporabnikov
znanja smo na UP oblikovali prvi
razpis Regionalnih ciljnih
raziskovalnih projektov, da bi lahko
ponudili svoje znanje v konkretnih
projektih za zainteresirana podjetja,
institucije, idr.
Z namenom boljše komunikacije in
koordinacije med obstojeþimi
strukturami za povezovanje z
gospodarstvom na UP (SZ UP in
delovne skupine SZ UP, Konzorcij za
razvoj visokošolskega izobraževanja
na podroþju naravoslovja in
inovativnih tehnologij na Primorskem,
Center za sodelovanje z
gospodarstvom pri UP ZRS,
Univerzitetni razvojni center in
inkubator UP d.o.o., Karierni center
UP, Štipendijski sklad UP) smo
ustanovili infrastrukturni Center za
razvoj in prenos znanja.



Pregled tehnoloških zmogljivosti
UP za izvajanje razvojne
dejavnosti

Predlog novih razvojnih projektov
izhajajoþih iz ugotovljenega
stanja

Realizirano.
V okviru projekta Povezovanje
študijske dejavnosti z
gospodarstvom, ki ga je izvajal UP
ZRS - Center za sodelovanje z
gospodarstvom v sodelovanju z UIP,
je v decembru 2008 izšla publikacija s
pregledom znanstveno-raziskovalnih
kompetenc in raziskovalne opreme
UP, ki so hkrati objavljene na
spletnem portalu za komunikacijo z
uporabniki znanja »Mreža odliþnosti«.

Poveþanje števila mladih
raziskovalcev za tretjino in
njihovo vkljuþevanje v
raziskovalno delo po konþanem
usposabljanju

Uspešno vkljuþevanje mladih
raziskovalcev v raziskovalno delo
þlanic UP po zakljuþenem
usposabljanju (pridobitev
podoktorskih projektov)

Realizirano
V letu 2008 so se zakljuþili 3
podoktorski projekti, od prijavljenih
projektov na -DYQHPUD]SLVX]D
VR ILQDQFLUDQMHUD]LVNRYDOQLK
SURMHNWRY]DOHWRUD]SLVY
sta v evalvaciji 2 podoktorska
projekta.
V letu 2008 je usposabljanje uspešno
zakljuþila 1 mlada raziskovalka, ki je
vkljuþena v raziskovalno in
pedagoško delo.
1D-DYQHPSR]LYX]DSUHGODJDQMH
NDQGLGDWRY]DPHQWRUMHQRYLP
PODGLPUD]LVNRYDOFHP]DOHWR
SR]LYYje UP pridobila 12
mentorjev mladim raziskovalcem za
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leto 2009, kar pomeni 31 %
poveþanje števila mladih
raziskovalcev glede na stanje v letu
2008. Število mladih raziskovalcev v
gospodarstvu se je poveþalo z 1 na
UP FM.



Izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti z ARRS glede
usposabljanja mladih
raziskovalcev

Izvedba javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu 2008
pri znanih mentorjih
Izvedba seminarja s podroþja
podjetništva

Realizirano.
UP je javni razpis za kandidate/ -ke
za mlade raziskovalce v letu 2008
objavila dne 3. 6. 2008 (zakljuþek 2.
7. 2008), ponovni javni razpis za 2
mesti UP FM je bil objavljen 22. 8.
2008 (zakljuþek 27. 8. 2008). Na UP
se je v oktobru 2008 priþelo
usposabljati 11 mladih raziskovalcev.
Delavnice s podroþja podjetništva
Priprava poslovnega naþrta za zagon
podjetja in potencialne investitorje so
potekale v organizaciji UIP (25. 3. –
24. 4. 2008).

Poveþanje obsega
raziskovalnega dela
podiplomskih študentov in
uvajanje podiplomskih študentov
v raziskovalno delo na þlanicah,
kjer to še ni vzpostavljeno

Uvedba obvezne raziskovalne
prakse podiplomskih študentov
oz. poveþanje le-tega, kjer je že
uvedeno

Realizirano.
Študentje so se v raziskovalno delo
vkljuþevali na þlanicah v okviru
raziskovalnih projektov, ki jih le-te
izvajajo, in sicer študentje UP FHŠ so
se vkljuþevali pretežno v projekte UP
ZRS, skupina podiplomskih študentov
UP FAMNIT je sodelovala pri
raziskovalnem delu na UP PINT v
okviru podiplomskega predmeta
Projektni seminar, študentje UP FM
pa so se vkljuþevali v raziskovalno
delo UP FM.

Razvoj podroþja mednarodne
znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti z
vzpostavitvijo podpore þlanicam
UP za prijavo tovrstnih projektov
(opomba: za realizacijo tega cilja
je potrebna dodatna zaposlitev –
svetovalec za mednarodno
raziskovalno delo)

Poveþanje števila prijav,
koordinacije in sprejetih
mednarodnih projektov UP s
poudarkom na 7. OP in
programih teritorialnega
sodelovanja (Interreg)

Realizirano.
Od 1. 9. 2008 je v strokovni službi
zaposlena sodelavka, zadolžena
predvsem za mednarodno
raziskovalno delo.
3. 11. 2008 je na UP potekala
predstavitvena delavnica Programa
þezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 in razpisa za
predstavitev Predlogov projektnih
idej. UP je kot vodilni partner na
razpis prijavila 3 strateške projekte:
UNIS, SHARED CULTURE in SIGMA
2.
Redno obvešþanje þlanic o odprtih
mednarodnih razpisih poteka
meseþno preko Okrožnice o odprtih
mednarodnih razpisih, ki nastaja v
sodelovanju s Centrom za
sodelovanje z gospodarstvom (pri UP
ZRS).

Predstavitev raziskovalne in
razvojne dejavnosti univerze –
promocija znanosti UP

Izdaja informativne publikacije o
znanstveno-raziskovalnem delu
univerze
Izvedba predstavitvene

Delno realizirano.
Predstavnikom gospodarstva in
drugim uporabnikom znanja smo na
Razvojni konferenci UP dne 18. 3.
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2008 predstavili raziskovalne
kompetence UP in þlanic, dne 15. 5.
2008 pa izhodišþa za pripravo
Razvojne strategije UP za obdobje
2009-2013.
Še nerealizirana ostaja izdaja
informativne publikacije o
znanstveno-raziskovalnem delu UP
zaradi omejitve finanþnih sredstev in
pomanjkanja kadra v strokovni službi.

REKTORAT UP - DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2008
Ustanovitev Infrastrukturnega
centra za prenos in razvoj znanja
UP (CRPZ UP)

Ustanovljen CRPZ UP

Realizirano.
Na podlagi soglasja Senata UP (10.
redna seja dne 9. 7. 2008) je rektor s
sklepom št. 124-86/08 z dne 20. 10.
2008 sprejel sklep o ustanovitvi
infrastrukturnega Centra za razvoj in
prenos znanja na UP in dne 6. 11.
2008 še Akt o organiziranosti in
delovanju CRPZ UP. S sklepom
rektorja št. 124-117/08 je bil
imenovan strokovni svet CRPZ UP.

Sprejem in dopolnitev aktov za
sistemsko urejanje in poenotenje
delovanja UP

Sprejete spremembe in
dopolnitve Pravilnika o priznanjih
UP in imenovanje Komisije za
priznanja.

Realizirano.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
priznanjih UP so bile sprejete na 13.
redni seji Senata UP dne 12. 11. 2008,
na podlagi katerih se vodi postopke
izbora in priprave predlogov o podelitvi
priznanj UP Komisija za priznanja UP.

Oblikovanje Regionalnih ciljnih
raziskovalnih projektov UP v
sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi uporabniki znanja
lokalnega okolja

Priprava predlogov Regionalnih
ciljnih raziskovalnih projektov na
podroþjih logistike in transporta,
turizma, banþnih in drugih
finanþnih storitev, sodobnih
tehnologij in procesnega
managementa, sredozemske
biodiverzitete in biotehnologije,
urbanih študij, okolja in prostora,
trajnostnega razvoja, þloveških
virov in inovativnosti ter
multikulturnosti.

Realizirano.
ýlanice so na 1. del razpisa v
novembru 2008 posredovale skupno
31 predlogov projektov, ki so bili
predstavljeni SZ UP in Strokovnem
svetu CRPZ UP. V zaþetku leta 2009
bo potekala 2. faza razpisa oz. izbora
projektov v skladu z željami in
pripravljenostjo financiranja projektov
s strani potencialnih financerjev.

UP FHŠ



Povezovanje z UP ZRS na
podroþju raziskovalnega dela

Prijava temeljnih, podoktorskih in
aplikativnih projektov
visokošolskih uþiteljev UP FHŠ
kot nosilcev ali sodelavcev
projektov predlagatelja UP ZRS
Soorganizacija znanstvenih
sestankov z UP ZRS
Objava znanstvenih prispevkov
in monografij visokošolskih
uþiteljev UP FHŠ v reviji Annales
oz. v zbirkah Annales
znanstvene založbe UP ZRS

Realizirano

Poveþanje sodelovanja z
gospodarstvom

Zasnova aplikativnih raziskav

Nerealizirano
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Sodelovanje s turistiþnimi
organizacijami

Sodelovanje pri temeljnem
projektu UP ZRS »Veþjeziþni
korpus turistiþnih besedil«

Realizirano.
V sodelovanju z UP ZRS in
Slovensko turistiþno organizacije,
vkljuþevanje študentov v projektno
delo.

Sodelovanje s turistiþnimi
organizacijami

Nadaljevanje z izvedbo projektov
Koprþani se predstavijo –
Koprske akademije, Istrske
štorje, Štorje od murja in
marinajov

Realizirano.
Veþkratna uprizoritev predstave
Vergerij-Trubar po Sloveniji.

UP FHŠ - DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2008
Razvoj raziskovalnega jedra UP
FHŠ

Ustanovitev raziskovalnega
inštituta

Realizirano.
Ustanovljen in pri ARRS registriran
raziskovalni inštitut UP FHŠ Inštitut
za medkulturne študije UP FHŠ za
namen izvajanja raziskovalnega dela
na UP FHŠ in pridobitev namenskih
sredstev ARRS na raþun
raziskovalno pedagoškega
sodelovanja v letu 2008.

Urediti postopke za vodenje
raziskovalne dejavnosti

Potrjena dokumenta in
registracija treh novih
raziskovalnih skupin na ARRS

Nerealizirano
UP FM ni registrirala novih
raziskovalnih skupin, ker je po
podrobnejših analizah ocenila, da to
ni potrebno.

Prijava na razpis za raziskovalne
in infrastrukturne programe

Prijava na razpis ARRS:
1 prenovljen program
1 nov program
1 infrastrukturni predlog

Delno realizirano.
UP FM je prijavila in pridobila 1
prenovljen raziskovalni program in 1
program kot partner. Prijavljen je bil
tudi 1 nov infrastrukturni program, ki
pa ni bil odobren.

Prijava na ostale razpise ARRS

Prijava temeljnih, aplikativnih in
ciljno usmerjenih raziskovalnih
projektov, vabljenih predavanj,
projektov bilateralnega
sodelovanja

Realizirano.
Prijavljenih je bilo 8 temeljnih, 9
aplikativnih, 18 ciljno usmerjenih
raziskovalnih projektov, 9 vabljenih
predavanj na konferencah v tujini in 1
projekt bilateralnega sodelovanja.

Prijave na razpise znanstvenoraziskovalnih in razvojnih
projektov EU

Prijava 1 projekta kot koordinator
in 1 projekta kot partner v okviru
7. OP, 1 projekta na razpis
programov teritorialnega
sodelovanja (Interreg)

Realizirano.
Prijavljeni so bili: 1 projekt kot
koordinator, 1 projekt kot partner v
okviru 7. OP ter 4 projekti na razpisu
programa teritorialnega sodelovanja
(Interreg).

Prijave na javna naroþila iz EU in
Slovenije

Pridobitev javnih naroþil v znesku
100.000 EVR.

Realizirano.
UP FM je pridobila javna naroþila v
višini 173.897 EVR in presegla plan.

Poveþanje obsega sodelovanja z
gospodarstvom.

Izvedba 8 projektov za
gospodarstvo.
Izvedba 10 svetovalnih dni.

Realizirano.
UP FM je izvedla 7 projektov za
gospodarstvo in dosegla
priþakovanega števila svetovalnih dni.

Organizacija mednarodnih in
nacionalnih znanstvenih
konferenc

Izvedba 1 mednarodne in 1
nacionalne konference.

Realizirano.
Izvedena je bila 1 mednarodna
znanstvena in 1 nacionalna strokovna
konferenca.

Izdelava strategije vkljuþevanja

Dokument »Strategije za

Delno realizirano.

UP FM
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Dokument ni bil pripravljen. Kljub
temu se je število vkljuþenih
študentov že približalo želenemu cilju.

Razvoj koncepta Raziskovalne
šole UP FM

Dokument »Raziskovalna šola
FM«.

Nerealizirano.
Koncept raziskovalne šole se bo
razvil v okviru priprave doktorskega
programa (B3), ki bo dokonþan leta
2009.

Ureditev postopkov v zvezi z
delovanjem Komisije za
znanstveno-raziskovalno delo
študentov UP FM (KZRDŠ)

Potrjena Navodila.

Realizirano

Ureditev postopkov za delovanje
raziskovalnih delavnic in
seminarjev

Potrjena Navodila.

Realizirano

Vzpostavitev sistema spremljanja
raziskovalnega dela študentov

Pilotna izvedba trimeseþnega
spremljanja raziskovalnega dela
doktorskih študentov.

Delno realizirano.
UP FM je zaþela s spremljanjem
raziskovalnega dela študentov
(raziskovalni portfolio, ankete, …),
vendar se še ne izvaja sistematiþno
veþkrat letno.

Organizacija študentske
konference FREM 08 (Festival
raziskovanja ekonomije in
managementa)

Organizacija študentske
konference, potrjena navodila in
prenovljena spletna stran.

Realizirano

UP FAMNIT
Poveþanje sodelovanja z
gospodarstvom

Izvedba aplikativnih raziskav:
ponudba Banki Koper, d.d. za
izvedbo projekta Mobilno
banþništvo

Nerealizirano.
Z Banko Koper, d.d. do sodelovanja v
letu 2008 ni prišlo.

UP FAMNIT - DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2008
Prijava na razpise 7. Okvirnega
programa EU, UP FAMNIT kot
glavni koordinator

Prijava dveh projektov s podroþja
matematike:
1) Transitive Group Actions on
Graphs: Imprimitivity,
Semiregularity and Hamiltonicity
2) Algebraic Graph Theory and
Applications in Europe

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008.
UP FAMNIT je v letu 2008 kot glavni
koordinator v okviru 7. Okvirnega
programa EU prijavil dva projekta s
podroþja matematike (»Transitive
Group Actions on Graphs:
Imprimitivity, Semiregularity and
Hamiltonicity« in« Algebraic Graph
Theory and Applications in Europe«),
vendar projekta nista bila odobrena.

UP PEF



Uspešno izvajanje
raziskovalnega projekta VIRBUS
(Leonardo da Vinci – Erasmus)

Zakljuþena zadnja faza projekta.

Realizirano

Uspešno izvajanje projekta
Lingua II – Flachi

Zakljuþena peta, šesta in sedma
faza projekta.

Realizirano

Uspešno delo na projektih CRP

Zakljuþene tretje faze projektov
V5 – 0232, V5 – 0272 in V2 –
0373

Realizirano

Zasnova in priprava vsebine
raziskovalnega programa UP
PEF Edukacijske vede

Izdelan osnutek raziskovalnega
programa Edukacijske vede.

Realizirano.
Program se je preimenoval v
Raziskovanje uþenja in pouþevanja v
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sodobni družbi.
Poveþanje sodelovanja z
gospodarstvom

Izvedbene aplikativne raziskave.

Nerealizirano
Projekt ni bil odobren s strani ARRS.

Predstavitev rezultatov
znanstveno-raziskovalnega dela
širši javnosti ter poveþanje objav
strokovnih in znanstvenih
þlankov in monografij

Dva znanstvena sestanka.
Znanstvena in strokovna
monografija.

Realizirano

Ustanovitev znanstvene revije
Edukacija

Prva številka revije Edukacija.

Nerealizirano
Veþina pedagoškega in
nepedagoškega kadra je imela
prednostno nalogo delati na novem
bolonjskem sistemu.

UP FTŠ Turistica
Zaþetek izdajanja mednarodnega
þasopisa Academica Turistica

Izdaja vsaj 4 številk

Realizirano

Poveþanje števila raziskovalnih
projektov in programov

Izvedba dveh temeljnih
raziskovalnih projektov

Nerealizirano.
Prijavljen je bil 1 temeljni raziskovalni
projekt, vendar ni bil odobren.

Ustanovitev Znanstveno
raziskovalnega središþe za
turizem

Izvedba pridobljenih projektov

Nerealizirano

Poveþati sodelovanje z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja od lokalnega
do nacionalnega nivoja

Pridobitev enega aplikativnega
projekta

Nerealizirano

Poveþanje znanstvenoraziskovalne uspešnosti

Pridobitev dveh projektov CRP

Delno realizirano.
Od 2 prijavljenih projektov CRP je 1
odobren.

UP VŠZI



Uspešno
izvajanje
ciljnega
raziskovalnega projekta
M1-0151

Uspešna izvedba naþrtovanih
raziskav, objava rezultatov v
mednarodnih znanstvenih revijah

Realizirano.
Projekt se je zakljuþil, raziskava je
bila uspešna, pripravljeno je
zakljuþno poroþilo, v pripravi so
þlanki.

Uspešno izvajanje temeljnega
raziskovalnega projekta J7-9743

Uspešna izvedba naþrtovanih
raziskav, objava rezultatov v
mednarodnih znanstvenih revijah

Delno realizirano.
Raziskava uspešno poteka, na
podlagi v letih 2007 in 2008 zbranih
podatkov, ki se pridobivanju na
terenu, se bo priþela priprava þlanka.

Krepitev sodelovanja z lokalnimi
skupnostmi – Mestna obþina
Koper, Obþina Izola in Obþina
Piran

Pridobitev projekta

Nerealizirano.
zaradi preobremenjenosti
raziskovalcev s študijskimi
obveznostmi.

Organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc

Izvedba vsaj 1 konference

Realizirano.
Skupaj s Slovenskim društvom za
mikrobiologijo smo organizirali
mednarodno konferenco
»Microbiology today«

Razvijanje novih študijskih
programov 2. stopnje

Oblikovanje znanstvenoraziskovalnih podlag predlaganih
študijskih programov

Realizirano.
Program 2. stopnje Zdravstvena nega
je bil sprejet, v letu 2008 je bila
vpisana prva generacija študentov.

Zasnova in priprava vsebin
raziskovalnega programa

Izdelan osnutek raziskovalnega
programa in prijava na razpis kot

Realizirano.
Kot sodelujoþa organizacija je UP
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VŠZI vpeta v dva raziskovalna
programa, kar presega priþakovane
rezultate v letu 2008, in sicer v
programski skupini P3-0003 ter P40092.

Poveþanje raziskovalnega dela
(prijava vsaj 1 temeljnega in 1
podoktorskega projekta)

Pridobitev projektov

Realizirano.
Kot nosilna organizacija je UP VŠZI
prijavila 2 projekta in 1 kot sodelujoþa
organizacija. Vsi trije so se uvrstili v
drugo fazo evalvacije. Na razpisu v
letu 2008 je bil odobren 1 mentor
mlademu raziskovalcu v letu 2009.

Poveþanje sodelovanja
Laboratorija za fizikalne in
kemijske analize z
gospodarstvom

Izboljšava kakovosti in
tehnoloških procesov

Realizirano

Poveþanje raziskovalnih
zmogljivosti Inštituta za
zgodovinske študije (IZŠ)

Izvedba predvidenih projektov

Realizirano.
Poveþanje raziskovalnih zmogljivosti
je bilo doseženo tako v kadrovskem,
kakor v pridobivanju števila
raziskovalnih ur ter raziskovalnem.

Poveþanje sodelovanja Inštituta
za sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) z
gospodarstvom (CIMOS d.d.)

Skupna prijava raziskovalnih
projektov

Nerealizirano.
Pogovori so stekli, vendar sta imeli
instituciji razliþna priþakovanja (ni
ustreznih programov oziroma
razpisov za tematiko). ISKO je želeno
temo prijavil na razpisu CRP skupaj z
Biotehniško fakulteto Univerze v
Ljubljani.

Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov Inštituta
za sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju.

Uspešno opravljene projektne
aktivnosti in podpisana pogodba
o sodelovanju z inštituti na
Hrvaškem in ýrni Gori

Realizirano.
Podpisana je pogodba o sodelovanju
(projekt SEE-ERA.NET).

Uspešna integracija znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega
dela Inštituta za sredozemsko
kmetijstvo in oljkarstvo (ISKO) uresniþevanje vertikalne
mobilnosti med raziskovalci in
visokošolskimi uþitelji.

Izvedba vpisa v študijskem letu
2008/2009

Realizirano.
Izvajanje pedagoškega procesa treh
sodelavk ISKO na UP FAMNIT.

Poveþanje števila mladih
raziskovalcev Inštituta za
sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) in njihovo
vkljuþevanje v raziskovalno delo
po konþanem usposabljanju

Zaposlitev 2 mladih
raziskovalcev

Realizirano.
Zaposlena dva mlada raziskovalca.

Poveþano sodelovanje Inštituta
za kineziološke raziskave
(IKARUS) z domaþimi in tujimi
raziskovalnimi ustanovami

Izvedba temeljnih in ciljnih
raziskav, izvedba prijav

Realizirano.
Smo pridobili sofinanciranje
raziskovalnega projekta EVACS, ki
smo ga izvedli z mednarodnimi
partnerji – Univerza v Manchestru in
podjetjem Novotec medical GMBH

UP ZRS
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Prijava raziskovalnega programa
v okviru Inštituta za kineziološke
raziskave (IKARUS)

Pridobljena sredstva za zaþetek
izvajanja raziskovalnega
programa

Realizirano.
Pridobili smo raziskovalni program.
Kineziologija za kakovost življenja.

Poveþanje števila mladih
raziskovalcev v okviru Inštituta
za kineziološke raziskave
(IKARUS)

Dobljeno mesto mladega
raziskovalca

Realizirano.
Na razpisu smo pridobili 1 mentorja
mlademu raziskovalcu v letu 2009.

Uspešna integracija znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega
dela Inštituta za biodiverzitetne
študije (IBŠ) - uresniþevanje
vertikalne mobilnosti med
raziskovalci in visokošolskimi
uþitelji

Izvedba vpisa v študijskem letu
2008/2009

Realizirano.
V študijskem letu 2008/09 je IBŠ
zaþel izvajati študijski program 1.
stopnje Biodiverziteta v okviru UP
FAMNIT.

Kakovostna izvedba obstojeþih
projektov Inštituta za
biodiverzitetne študije (IBŠ) ter
pridobitev novih.

Pozitivna evalvacije projektov,
ustrezno število objav doma in v
tujini

Realizirano.
Pridobljeno programsko financiranje
za obdobje naslednjih 3 let;
kakovostne objave v SCI revijah.

Nadaljevanje usposabljanja
mladih raziskovalcev v okviru
Inštituta za biodiverzitetne študije
(IBŠ)

Strokovno usposabljanje; objave
znanstvenih izsledkov

Realizirano.
Usposabljanje realizirano, objave
rezultatov dela MR so v zaostanku.

Navezave stikov z raziskovalci iz
tujine
Pridobivanje materiala za
raziskovalno delo
Usposabljanje in razvijanje stikov
Pridobitev novih projektov in
poveþanje prihodkov iz evropskih
skladov

Realizirano
Navezani so stiki z raziskovalci iz
Velike Britanije, ZDA, ýeške in
Rusije, opravljena terenska vzorþenja
v Sloveniji, Bosni in Makedoniji,
usposabljanje in razvijanje stikov.

Širjenje prostorov in pridobitev
nove raziskovalne opreme za
izvajanje laboratorijskih raziskav
(Inštitut za biodiverzitetne študije
in Inštitut za sredozemsko
kmetijstvo in oljkarstvo )

Izvajanje raziskovalne dejavnosti
v laboratoriju.

Realizirano
Pridobitev novih laboratorijskih
prostorov v Izoli.

Nadaljevanje kvalitetnega dela
programske skupine
Biodiverziteta v okviru Inštituta
za biodiverzitetne študije (IBŠ)

Izvajanje raziskovalne
dejavnosti.

Realizirano.
Raziskovalni program se nadaljuje v
naslednjem programskem obdobju,
raziskovalna dejavnost poteka
nemoteno.

Prijava nove programske skupine
v okviru Inštituta za jezikoslovne
študije (IJŠ)

Odobritev prijave in priprave na
zaþetek izvajanja raziskovalnega
programa.

Delno realizirano.
Raziskovalni program je bil prijavljen,
vendar ni bil odobren.

Prijava nove programske skupine
v okviru Inštituta za
biodiverzitetne študije v
sodelovanju z Inštitutom za
sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo

Odobritev prijave in priprave na
zaþetek izvajanja raziskovalnega
programa.

Realizirano

Poveþanje sodelovanja Inštituta
za dedišþino Sredozemlja (IDS) z
javno upravo

Izvedba pilotskih projektov in
aplikativnih raziskav

Realizirano.
Digitalizirana katalogizacija naravne
in kulturne dedišþine Sredozemske
Slovenije« L7-9036, vodja doc.dr.

Kvalitetno mednarodno
sodelovanje Inštituta za
biodiverzitetne študije (IBŠ)







Delno realizirano (program).
Nova sredstva iz evropskih skladov
niso bila pridobljena
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Aleksander Panjek- aplikativni
projekt.
CRP–Zanje za varnost in mir z
naslovom Varovanje kulturne
dedišþine v izrednih razmerah, M40228.



Poveþanje uspešnosti pri
kandidaturi za nacionalne
raziskovalne projekte Inštituta za
dedišþino Sredozemlja (IDS)

Priprava aplikacij, raziskave
arheološke dedišþine

Realizirano.
Projekt Prazgodovinski poselitveni
vzorci v severno-vzhodni Sloveniji,
vodja M. Guštin, ARRS J6-0265,
1.2.2008 – 31.1.2011
Projekt Obrti in obrtne dejavnosti v
antiki, vodja Irena Lazar, ARRS J60265, 1.2.2008 – 31.1.2011

Poveþanje uspešnosti pri
kandidaturi za mednarodne
projekte promocije kulturne
dedišþine Inštituta za dedišþino
Sredozemlja (IDS)

Razstavna dejavnost, založniška
dejavnost

Realizirano.
Prijavljeni projekti:
- Intercultural dialogue; ILM
Intercultural Lighthouses in the
Mediterranean; TRAMES Association
Italy; 01.12.2008 – 31.05.2010,
- MED Programme; HAN-heritage
aids to navigation; TRAMES
Association Italy; 01.12.2008 –
31.05.2010
- MED Programme; UrbArc;
University IUAV of Venice,
02.01.2009 - 31.12.2011
- MED Programme; RUVINA;
Provincia di Avellino, 02.01.2009 –
31.12.2011
- South-East Europe, Transnational
Cooperation Programme:
ArcheoCities (Archaeological Cities
between Byzantines and Ottomans.
Transanationals pooling for better
management of complex
archaeological sites); Università Ca'
Foscari, Venezia / IDEAS; november
2008 – avgust 2011.
- South-East Europe, Transnational
Cooperation Programme; FORMA
(Patterns of sustainable planning for
ex military, industrial and public
areas); Comune di Cormons; januar
2009 – marec 2011.
- South-East Europe, Transnational
Cooperation Programme; Second Life
(Second life for cultural heritage);
Regione di Puglia
- Prva Dama, Cankarjev dom 15.1.15.3.2008
Preko 20.000 obiskovalcev
- A. Tomaž, Prva dama : ob odkritju
prazgodovinske ženske figurine na
Slovenskem Koper 2008.
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- M. Guštin, V. Bikiü, Z. Mileusniü,
Ottoman times, Koper 2008
- M. Guštin (ur.) Studia universitatis
hereditati 1, Koper 2008
- M. Guštin (ur.), Srednji vek,
Ljubljana-Koper 2008 (v tisku).
Poveþanje uspešnosti pri
kandidaturi za mednarodne
projekte arheoloških raziskav
Inštituta za dedišþino
Sredozemlja (IDS)

Priprava aplikacij, raziskave
arheološke dedišþine

Realizirano.
Enako kot v cilju Poveþanje
uspešnosti pri kandidaturi za
mednarodne projekte promocije
kulturne dedišþine Inštituta za
dedišþino Sredozemlja (IDS)

UP PINT
Poveþanje števila mladih
raziskovalcev

Prijava na »Javni poziv za
predlaganje kandidatov za
mentorje novim mladim
raziskovalcem v letu 2009« - vsaj
2 raziskovalca na ARRS listi
mentorjev za leto 2009

Delno realizirano.
UP PINT je v letu 2008 na »Javni
poziv za predlaganje kandidatov za
mentorje novim mladim
raziskovalcem v letu 2009« prijavil 5
kandidatov za mentorje, vendar je bil
odobren le en projekt oziroma en
mentor mlademu raziskovalcu.
V naþrtu je bilo, da bo dr. Andrej
Marušiþ dobil mentorstvo enemu
mlademu raziskovalcu, vendar zaradi
njegove smrti, tega ni bilo mogoþe
realizirati.

Priprava lastnega razpisa za
podiplomske študente kot
raziskovalce - vsaj 2 raziskovalca

Delno realizirano.
UP PINT je v okviru Štipendijskega
sklada UP pripravil razpis za
podiplomske študente kot
raziskovalce. Razpis na ravni
Štipendijskega sklada UP še ni
zakljuþen.

Prijava na razpise za
podoktorske projekte in priprava
lastnega razpisa za podoktorske
raziskovalce - vsaj 2 podoktorska
raziskovalca

Nerealizirano.
2 raziskovalca UP PINT sta se v letu
2008 prijavila na razpis za
podoktorske projekte – obe prijavi sta
bili zavrnjeni.
Naþrtovani lastni razpis za
podoktorske raziskovalce v letu 2008
ni bil izveden.

Poveþanje obsega
raziskovalnega dela

Postati nosilec vsaj enega
raziskovalnega programa nosilstvo za dobo 5 do 7 let

Realizirano.
UP PINT je v letu 2008 prijavil 4
raziskovalne programe, vendar jih je
zaradi smrti dr. Andreja Marušiþa
dobil le tri. Enemu raziskovalnemu
programu je UP PINT nosilna
organizacija za dobo petih let.

Poveþanje obsega
raziskovalnega dela

Prijava na temeljne in aplikativne
projekte -uspeh pri vsaj sedmih
raziskovalnih projektih

Delno realizirano.
V letu 2008 je UP PINT prijavil na
»Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2009 razpis in poziv v 2008« 5 temeljnih in
3 aplikativne projekte. Od prijavljenih
projektov sta v II. fazo izbora za
sofinanciranje prešla po en temeljni
in en aplikativni projekt.

Poveþanje števila mladih
raziskovalcev

Poveþanje števila podoktorskih
usposabljanj
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Poleg tega je UP PINT kot partnerska
organizacija v II. fazi še enega
aplikativnega projekta.
Poveþanje obsega
raziskovalnega dela v okviru
projektov 7. okvirnega programa

Prijava na EU raziskovalne
projekte - uspeh pri vsaj petih EU
raziskovalnih projektih

Delno realizirano.
UP PINT je v letu 2008 pridobila 3 EU
projekte, ki so v fazi podpisovanja.

Poveþanje sodelovanja z
gospodarstvom

Priprava R&R projektov z
gospodarstvom - pridobitev vsaj
štirih R&R projektov z
gospodarstvom

Delno realizirano.
UP PINT je v letu 2008 pridobil 2
nova raziskovalna in razvojna
projekta z gospodarstvom.

Poveþanje obsega
raziskovalnega dela
podiplomskih študentov

Priprava okolja za izdelavo
seminarskih nalog za študente
UP FAMNIT- sodelovanje pri
izvedbi predmeta Projektni
seminar in drugih predmetih

Realizirano.
Skupina študentov UP FAMNIT je
sodelovala pri raziskovalnem delu na
UP PINT v okviru podiplomskega
predmeta Projektni seminar in v
okviru svojih diplomskih ter
magistrskih nalog.

Vkljuþevanje študentov UP
FAMNIT v projekte - vsaj 15
študentov vkljuþenih v projekte

Delno realizirano.
7 podiplomskih študentov UP
FAMNIT je vkljuþenih in aktivno
sodeluje na projektih, ki jih izvaja UP
PINT.

Sodelovanje v raziskovalnem
konzorciju storitvene in GRID
arhitekture - vkljuþitev vsaj treh
slovenskih univerz in enega
inštituta

Realizirano.
UP PINT sodeluje in je hkrati
koordinator raziskovalnega
konzorcija storitvene in GRID
arhitekture s projektom Uvajanje
GRID tehnologije v omrežje
Telekoma Slovenije.

Sodelovanje v NESSI konzorciju
- podpis pristopnega dokumenta

Realizirano.
UP PINT je þlan NESSI konzorcija.

Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju
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Komentar:
Priþetek financiranja novih infrastrukturnih in raziskovalnih programov, pridobljenih na Pozivu
za predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja
in pripravo poroþil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004 –
2008 (Ur.l. RS, št. 31/2008, z dne 28.03.2003.), je 1. januarja 2009. Poziv za drugo fazo
prijave raziskovalnih projektov, ki so jih þlanice UP predlagale na Javnem razpisu za
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis v 2008 (Ur.l. RS, št. 79/2008, z
dne 01.08.2008) je bil konec leta 2008 z rokom oddaje projektov v januarju 2009. Rezultati
razpisa bodo znani predvidoma v aprilu 2009. V okviru Ciljnega raziskovalnega programa je
ARRS v letu 2008 objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »KONKURENýNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008 (Ur.l.
RS, št. 41/2008, z dne 25.4.2008). Nadalje so þlanice UP v okviru razpisov ARRS sodelovale
še na Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja domaþih znanstvenih periodiþnih publikacij
v letu 2009 (Ur. l. RS, št. 47/2008, z dne 16.05.2008), Javnem razpisu za sofinanciranje
nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2008 (Ur.l. RS, št. 47/2008, z dne
16.05.2008), Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2009 (Ur.l. RS,
št. 112/2008 z dne 28.11.2008), Javnem razpisu za sofinanciranje udeležb na mednarodnih
konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanja slovenskih znanstvenih združenj v
svetu za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 23/2008 z dne 7.3.2008. ), razpisih bilateralnega
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in drugih.
UP FM. Raziskovalno in razvojno dejavnost UP FM zaznamuje v letu 2008 predvsem
poveþan obseg aktivnosti v okviru mednarodnih raziskovalnih projektov, in sicer v okviru
razpisov 7. okvirnega programa EU, za katere bodo znani rezultati predvidoma v prvi polovici
leta 2009. Mednarodno aktivnost pa se je moþno poveþala tudi v okviru drugih mednarodnih
razpisov (programi teritorialnega sodelovanja, Erasmus, European Qualification Framework,
Tempus, Grundvig itd.).
UP FM je sodelovala na naslednjih nacionalnih razpisih ARRS:
- na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem
za leto 2009 in Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 razpis in poziv v 2008 je pridobila 4 mentorje mladim raziskovalcem, 1 temeljni (najvišje
število toþk v vedi 5.02 Ekonomija) in 1 aplikativni raziskovalni projekt sta bila direktno
predlagana v financiranje, v 2. fazo evalvacije pa so bili predlagani 1 temeljni in 4
aplikativni projekti. Rezultati bodo znani v zaþetku leta 2009;
- na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa
»KONKURENýNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008 je pridobila 9 novih projektov
kot nosilna institucija in 5 kot partner, skupaj 14 projektov;
- na Javnem razpisu za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2008
so trije raziskovalci UP FM pridobili sofinancirano udeležbo na mednarodnih
konferencah v tujini.
V letu 2008 je UP FM uspešno zakljuþila izvajanje prvega podoktorskega projekta.
UP FM je dosegla veþino zastavljenih ciljev, mnogo zastavljenih ciljev je celo presegla.
Dosegla je tudi naþrtovano število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja, ki so zajeti v tabeli Kazalniki za univerzo.
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UP FHŠ. Raziskovalno delo UP FHŠ je v letu 2008 potekalo v tesni povezavi z UP ZRS in
prispevalo k oblikovanju osnove za znanstveni razvoj vsebin študijskih programov UP FHŠ, s
tem pa se je nadaljevala tudi vertikalna mobilnost raziskovalcev in visokošolskih uþiteljev
med raziskovalno in izobraževalno sfero. Visokošolski uþitelji in sodelavci UP FHŠ namreþ
aktivno sodelujejo v raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih UP ZRS kot nosilci ali
sodelavci raziskovalnih programov in projektov na raziskovalnih podroþjih, ki so tudi podroþja
delovanja fakultete. Prav tako je potekalo uspešno sodelovanje z UP ZRS pri organizaciji
znanstvenih sestankov in konferenc.
Poleg tega je UP FHŠ v slovenskem prostoru sodelovala tudi z nekaterimi drugimi
raziskovalnimi institucijami (npr. ZRC SAZU). Sicer pa je v letu 2008 UP FHŠ pristopila k
oblikovanju lastnega raziskovalnega jedra z registracijo raziskovalnega inštituta UP FHŠ
Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ za namen izvajanja raziskovalnega dela na UP FHŠ.
UP PEF. V letu 2008 so bile na UP PEF izvedene raziskave v okviru prijavljenih
raziskovalnih projektov in programov. UP PEF izvaja predvsem projekte, ki so v tesni
povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …), v okviru katerih
raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in
humanistiþnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele uþenja in
pouþevanja na vseh podroþjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in
umetnosti. Le-te je tudi uspešno predstavila na znanstvenih sreþanjih doma in v tujini.
UP PEF je organizirala tudi znanstvena sestanka Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na
zgodnje uþenje ter Umetnost in kurikul.
UP FTŠ Turistica. Na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »KONKURENýNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2008 je
pridobila projekt Inovativnost v turizmu in nadaljevala v letu 2006 zaþeti projekt Kljuþni
dejavniki uspešnega razvoja turistiþnih destinacij. Prijava temeljnega projekta na Javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis 2008 je bila tako kot že v letu
2007 neuspešna, zato bo potrebno v prihodnjem letu temu podroþju nameniti veþ pozornosti
in sistemskega pristopa.
Relativno uspešna pa je bila UP FTŠ Turistica na podroþju pridobivanja razvojnih projektov
na nacionalni ravni oz. razvojnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi
organizacijami. Uspešno so bili izvedeni projekti za Ministrstvo za gospodarstvo, Mestno
obþino Velenje in za Zavod za turizem Ljubljana. Pridobili in uspešno izvedli so tudi 3
raziskave emitivnih turistiþnih trgov, in sicer Avstrije, Nemþije in Italije, katerih naroþnik je bila
Slovenska turistiþna organizacija (STO). V letu 2008 se je nadaljevalo delo na projektu EKO
PARK KRAS naroþnika Mestne obþine Koper. V skladu z naþrtom je UP FTŠ Turistica
aktivno sodelovala v dveh slovenskih turistiþnih grozdih, in sicer v Grozdu manjših hotelov
Slovenije in v Kongresnem grozdu. Sodelovanje v obeh grozdih je usmerjeno v razvoj
skupnih programov izobraževanja in usposabljanja za þlane kongresnih grozdov.
Nadaljevalo se je aktivno sodelovanje z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem
UP d.o.o. in z UP ZRS, s katerim UP FTŠ Turistica sodeluje projektu CRP Kljuþni vidiki
uspešnega razvoja turistiþnih destinacij, ki se je v letu 2008 uspešno zakljuþil.
Intenziviranje razvojno raziskovalnega dela je namenjeno jasnemu pozicioniranju UP FTŠ
Turistice kot osrednje izobraževalne, znanstveno raziskovalne in razvojno svetovalne
ustanove na podroþju turizma v Sloveniji in v širši regiji. S tega vidika je pomemben tudi
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projekt Banka turistiþnih idej Slovenije, ki ga je UP FTŠ Turistica pripravila že v letu 2006,
sedaj pa se nadgrajuje in nadaljuje kot partnerski projekt UP FTŠ Turistice in STO. Ambicija
projekta je razvoj v smeri nacionalnega turistiþnega inkubatorja.
V letu 2008 se je uspešno zakljuþil v letu 2006 zaþeti projekt v programu Leonardo da Vinci
z naslovom VIRBUS - izdelava aplikacije za spletno poslovno igro s podroþja turistiþnega in
proizvodnega sektorja, pri katerem je UP FTŠ Turistica sodelovala kot partnerica z UP PEF,
STO, Polytechnic HAAGA, Finska, Univerza Riga, Estonija, in Hochschule Harz, Nemþija.
UP VŠZI. V letu 2008 je UP VŠZI presegla naþrtovano vkljuþitev v 1 raziskovalni program in
se tako vkljuþila v 2 raziskovalna programa v skupnem obsegu 1,1 FTE. Od naþrtovane
prijave 1 temeljnega in 1 podoktorskega projekta, so prijavili 3 temeljne projekta ter pridobili
enega mentorja mlademu raziskovalcu v letu 2009, kar je za UP VŠZI velik uspeh.
Tabela 26: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008

KAZALNIK

LETO 2007

NAýRT ZA LETO 2008

REALIZACIJA 2008

Število prijavljenih patentov

-

-

-

Število odobrenih patentov

-

-

-

Število prodanih patentov

-

-

-

Število prijavljenih blagovnih znamk

-

-

-

Število odobrenih blagovnih znamk

-

-

-

Število prodanih blagovnih znamk

-

-

-

Število inovacij

-

2

-

Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta

17

33

24

Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto

48

43

30

Komentar:
UP FM. Dosegla je naþrtovano število projektov, v katerih sodelujejo gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja.
UP FAMNIT. Na podroþju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje s Primorskim
inštitutom za naravoslovne in tehniþne vede Koper (UP PINT), kjer trenutno opravlja
raziskovalno dejavnost veþina visokošolskih uþiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem
dogovoru o sodelovanju med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni in drugi raziskovalni
projekti izvajajo na UP PINT.
UP PEF. Naþrtovanega števila projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto, ni presegla zaradi neuspešnih prijav na razpise in
manjšega števila prijav na razpise od napovedanih že v letu 2007.
UP FTŠ Turistica. Cilj na raziskovalno razvojnem podroþju je še vedno okrepiti znanstveno
raziskovalno in razvojno svetovalno delo na podroþju turizma ter zagotoviti prenos znanja v
gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih
raziskovalnih programov, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s podroþja
turizma. Z aktivnim sodelovanjem UP FTŠ Turistice v Univerzitetnem razvojnem centru in
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inkubatorjem UP d.o.o. želijo spodbuditi podjetniško kulturo in razvoj ter implementacijo
podjetniških idej študentov, pedagoških delavcev in raziskovalcev.
UP VŠZI. V letu 2008 naþrtovanih prijav na razpise Mestne obþine Koper niso izvedli zaradi
preobremenjenosti kadra. So pa zato presegli priþakovanja na podroþju nacionalnih
raziskovalnih programov in projektov.

5.3

Umetniška dejavnost
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Priprava programa sakralnih
pravoslavnih in katoliških skladb
razliþnih obdobij ter programa
ljudskih pesmi v priredbah
primorskih skladateljev

Izvedba vseh naþrtovanih
dogodkov – nastopov in
koncertov

Realizirano

Priprava zgošþenke s posnetki
skladb, ki so jih izvajali na veþ
koncertih

Izdaja zgošþenke in uspešna
predstavitev

Realizirano

Nastop v sodelovanju z
akademskima zboroma UL in UM

Izvedba koncerta

Realizirano

Prireditve v okviru UP in njenih
þlanic

Izvedba vseh naþrtovanih
dogodkov

Realizirano

Naþrtovanje udeležbe na zborovski
reviji Primorska poje

Udeležba na zborovski reviji

Realizirano

Turneja v tujini

Izvedba turneje v tujini

Realizirano

Udeležba na mednarodnem
zborovskem tekmovanju

Udeležba na mednarodnem
zborovskem tekmovanju in
uspešna predstavitev

Realizirano

Prireditve v okviru UP in njenih
þlanic

Izvedba vseh naþrtovanih
dogodkov

Realizirano

Priprava programa sakralnih
pravoslavnih in katoliških skladb
razliþnih obdobij ter programa
ljudskih pesmi v priredbah
primorskih skladateljev

Udeležba na zborovski reviji

Realizirano

Organizacija 4. letnega koncerta

Izvedba koncerta

Realizirano

Udeležba na mednarodnem
zborovskem tekmovanju

Udeležba na mednarodnem
zborovskem tekmovanju in
uspešna predstavitev

Realizirano

Organizacija tradicionalnega
novoletnega koncerta

Izvedba koncerta

Realizirano

Organizacija koncerta

Izvedba koncerta

Realizirano

5.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

V letu 2008 je UP s pomoþjo izmenjav na podroþju študijskega in znanstvenoraziskovalnega
dela, z izvajanjem študijskih programov v sodelovanju s partnerskimi univerzami ter z
nadgrajevanjem že obstojeþega sodelovanja in z vzpostavljanjem novih oblik sodelovanja na
podlagi bilateralnih meduniverzitetnih sporazumov, gradila kakovost svojega delovanja na
izobraževalnem in raziskovalnem podroþju. V skladu s tem si je UP v letu 2008 zaþrtala
prioritetne naloge, katerih realizacija je predstavljena v poglavju 6 – Ocena uspeha pri
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doseganju zastavljenih ciljev in 6.2 – Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poroþila
preteklega let ali veþ preteklih let.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

REKTORAT UP
Sprejem aktov za sistemsko
urejanje in poenotenje delovanja
UP na podroþju mednarodnega
in meduniverzitetnega
sodelovanja

Sprejeta navodila glede
postopkov sklepanja
sporazumov o
sodelovanju in vþlanitve
v združenja.

Realizirano

Sprejet nov obrazec programa
sodelovanja s partnersko univerzo

Realizirano

Sprejet pravilnik o mednarodni
mobilnosti.

Realizirano

Udeležba na drugih
izobraževanjih doma in v tujini

Udeležba vodje službe in
institucionalne koordinatorke za
programe mobilnosti na izbranih
konferencah, seminarjih in delavnicah
doma in v tujini z namenom
seznanitve z aktualnimi razpisi in
novostmi na podroþju mednarodnega
in meduniverzitetnega sodelovanja.

Nerealizirano:
aktivnosti se niso izvajale, ker za
to ni bilo namenskih sredstev.

Priprava meduniverzitetnih
oziroma medinstitucionalnih
sporazumov o sodelovanju

Usklajene vsebine meduniverzitetnih
oziroma medinstitucionalnih
sporazumov o sodelovanju in njihovi
prevodi v tuje (dogovorjene) jezike

Realizirano

PROGRAMI MOBILNOSTI
REKTORAT UP
Poveþanje števila štipendij za
tuje študente

Dokument Informacije o programih
štipendiranja za tuje študente
3 tuji študenti dobijo štipendijo za del
študija na UP

Nerealizirano:
ni bilo izvedeno zaradi
pomanjkanja virov financiranja.

Zagotovitev vseh potrebnih
pogojev za mednarodne
študijske izmenjave študentov,
uþiteljev in nepedagoškega
kadra ter za praktiþno
usposabljanje študentov

Izboljšanje kakovosti študijskega
procesa preko Prijave na nacionalni
razpis programa Vseživljenjsko
uþenje (VŽU) za študijske izmenjave
in praktiþno usposabljanje študentov
ter mobilnost uþiteljev in
nepedagoškega kadra.

Realizirano

Pridobitev partnerjev iz gospodarstva
za izvajanje praktiþnega
usposabljanja študentov za realizacijo
veþjega števila mednarodnih
izmenjav zaposlenih in študentov UP.

Realizirano

Izmenjava institucionalne
koordinatorke za programe mobilnosti
na eni od partnerskih institucij v
programu VŽU Erasmus z namenom
seznanitve z naþinom in potrebnimi
postopki za izvajanje mobilnosti
nepedagoškega kadra.

Realizirano

Izvedba vsaj dveh delavnic ali
posvetov glede programov

Realizirano

Promocija evropskih programov
mobilnosti (»Vseživljenjsko
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

uþenje«) z namenom poveþanja
števila izmenjav

mednarodne mobilnosti.

Poveþanje zanimanja študentov
za program »Nacionalna
mobilnost«

Veþja prepoznavnost programa med
študenti.
Prijava vsaj štirih študentov UP na
program nacionalne mobilnosti.

Delno realizirano:
-realizirana prijava 3 študentov
UP na program nacionalne
mobilnosti
- nerealizirana veþja
prepoznavnost programa med
študenti zaradi neudeležbe na
organiziranih predstavitvah v
sodelovanju UP ŠOUP.

Spodbujanje mobilnosti
raziskovalcev

Informiranje o možnostih mobilnosti
za raziskovalce z namenom
poveþanja mobilnosti raziskovalcev iz
na UP.
(opomba: aktivnosti je bila predvidena
za izvajanje, þe bi bila zagotovljena
sredstva – nadaljevanje projekta ERA
MORE)

Nerealizirano:
Aktivnosti se niso izvajale, ker
zanje ni bilo namenskih sredstev.
Ne glede na to je služba
zainteresiranim nudila
informacije o možnostih za
izmenjave raziskovalcev.

Vkljuþitev veþjega števila þlanic
UP v CEEPUS

Sodelovanje štirih þlanic UP v
programu CEEPUS.

Realizirano:
V programu CEEPUS so
sodelovale 4 þlanice UP, 3 kot
partnerji v mrežah, 1 kot
koordinator nove mreže.

Promocija študijskih programov
UP za tuje študente

Izdaja publikacije o študiju na UP za
tuje študente
Predstavitev UP v mednarodnem
prostoru

Delno realizirano:
Realizirana udeležba UP na
mednarodnem izobraževalnozaposlitvenem sejmu Best 3 na
Dunaju.
Nova publikacija o študiju na UP
za tuje študente ni bila izdelana
zaradi pomanjkanja þasa,
katerega vzrok je nezadostno
število zaposlenih.

Udeležba na seminarjih,
delavnicah in konferencah v
organizaciji CMEPIUS

Udeležba institucionalne
koordinatorke za programe mobilnosti
na vseh seminarjih, delavnicah in
konferencah v organizaciji CMEPIUS
zaradi seznanitve z aktualnimi razpisi,
novostmi in problematiko programov
mednarodne mobilnosti.

Realizirano.

Udeležba na koordinacijskih
sestankih v organizaciji MVZT

Udeležba vodje službe na
koordinacijskih sestankih v
organizaciji MVZT z namenom
seznanitve z aktualnimi razpisi,
novostmi in problematiko na podroþju
mednarodnega in meduniverzitetnega
sodelovanja.

Nerealizirano:
MVZT ni organiziral
koordinacijskih sestankov.

Udeležba na letni konferenci
EAIE

Udeležba institucionalne
koordinatorke za programe mobilnosti
na letni konferenci EAIE z namenom
seznanitve z aktualnimi razpisi,
novostmi in problematiko evropskih
programov mobilnosti.

Nerealizirano:
MVZT v letu 2008 ni organiziral
nobenih informativnih aktivnosti
za mednarodne službe
visokošolskih zavodov.

Poveþati mednarodno mobilnost
študentov

- 24 študentov opravi del študijskih
obveznosti (Študij, praksa) v tujini, 14

UP FHŠ





Realizirano: 24 študentov UP
FHŠ je opravilo del obveznosti v
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

UNIVERZE

tujih študentov opravi del študijskih
obveznosti na naši fakulteti
- Obnova 25 starih Erasmus in
CEEPUS pogodb in 5 na novo
sklenjenih pogodb

- TS izmenjave, predstavitev knjige
Fluminensia Slo

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

tujini.
Delno realizirano: le 9 tujih
študentov je opravilo del
obveznosti na UP FHŠ, 5
odpovedi je zaradi prenizkih
finanþnih sredstev.
Delno realizirano: postopek
obnove obstojeþih in sklenitve
novih Erasmus pogodb še ni
zakljuþen.

Nerealizirano: pomanjkanje
finanþnih sredstev.
Izboljšati kakovost študija

Vzpostavitev sistema programa
mobilnosti nepedagoškega kadra

Sodelovanje študentov in
profesorjev UP FHŠ na poletnih
šolah

izmenjava 12 uþiteljev FHS,
8 iz tujine na FHS

Izmenjava 2 zaposlenih na tujih
institucijah
Izmenjava 8 TS in 34 SM v okviru IP
Erasmus Meta Humanistika

Realizirano.
Realizirano s presežkom: 11 tujih
profesorjev.
- Delno realizirano: zaradi
omejenih sredstev programa
Erasmus je samo 1 strokovna
sodelavka odšla na izmenjavo.
Realizirano in preseženo:
Udeležba 35 tujih študentov in 12
tujih predavateljev na poletni šoli
META humanistika 2008.

Sodelovanje študentov in
profesorjev UP FHŠ na poletnih
šolah

Izmenjava 1 TS in 5 SM na IP
Erasmus, University of Lodz, Poljska

Vzpostavitev dolgoroþnega
pedagoškega sodelovanja in
mobilnosti uþnega osebja

Obisk in predavanje M. Evansa,
Swansea University na UP FHŠ in
obisk L. Škofa na Swansea U, GB

Realizirano.

- Mobilnost SM in TS - Ball State
University

uspešna izvedba ekskurzije v
sodelovanju z Ball State University

Realizirano: obisk od 16. do 30.
maja 2008.

/

/

Dodatno realizirano:
Izvedba Erasmus intenzivnega
jezikovnega teþaja, teþaj
slovenskega jezika za tuje
Erasmus študente, september
2008, 23 udeležencev.

/

/

Dodatno realizirano:
Pridobitev projekta EU-Kanada s
ciljem izmenjave podiplomskih
študentov. Mobilnost v letu 2008
se še ni izvajala.

Realizirano.

UP FM



Poveþati število študentov, ki
odhajajo na mednarodno
izmenjavo.

Promocija mednarodne mobilnosti
med študenti in druge tekoþe naloge.

Realizirano.
21 študentov UP FM je opravilo
del študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 41 tujih
študentov pa je bilo na izmenjavi
na UP FM.

Poveþati število mednarodnih
izmenjav uþiteljev.

Promocija mednarodne mobilnosti
med uþitelji in druge tekoþe naloge

Realizirano.
15 uþiteljev in sodelavcev UP FM
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

je predavalo na tujih institucijah
preko mednarodne mobilnosti
uþiteljev in 4 tuji so predavali na
UP FM.
Poveþati mednarodne
izmenjave raziskovalcev.

Sodelovanje v programih
znanstvenega raziskovanja
(Madžarska, Norveška, Hrvaška) in
Era-more.

Realizirano.
UP FM je uspešno izvajala
bilateralne raziskovalne projekte
s Hrvaško, Norveško, Francijo,
Poljsko in Madžarsko. V letu
2008 je prišlo do 2 obiskov v
Sloveniji in 6 obiskov v države
partnerke.

Bolj naþrtovano izvajanje
promocije fakultete za
potencialne tuje študente

40% veþji obisk spletnih strani
Vpis 5 tujih študentov
Za 25% poveþano število tujih
študentov, ki so pri nas na študijski
izmenjavi

Delno realizirano.
Ni podatka.
v študijskem letu 2008/09 smo
vpisali 3 tuje študente glede na
že obstojeþe veliko število tujih
študentov na izmenjavi na FM,
se je število poveþalo le za 3%

UP FAMNIT



Poveþati mednarodno mobilnost
študentov
Vkljuþitev v program izmenjav v
okviru programa VŽU
Erasmus

10 študentov opravi del študijskih
obveznosti na partnerski instituciji
5 tujih študentov opravi del študijskih
obveznosti na UP FAMNIT

Nerealizirano.
Ker je v študijskem letu 2007/08
fakulteta šele zaþela s študijskimi
programi, se študenti prvih
letnikov, kljub promociji niso
odloþali
za opravljanje izpitov na tujih
ustanovah.

Vkljuþitev v program izmenjav v
okviru programa Ceepus

2 študenta se izmenjata v okviru
programa

Nerealizirano.
Ker je v študijskem letu 2007/08
fakulteta šele zaþela s študijskimi
programi, se študenti prvih
letnikov, kljub promociji niso
odloþali
za opravljanje izpitov na tujih
ustanovah.

Poveþati mednarodno mobilnost
uþiteljev
Aktivna udeležba vsaj 10
sodelavcev UP FAMNIT, od tega
2 vabljeni predavanji

Izmenjava 3 uþiteljev v okviru
programa VŽU Erasmus

Delno realizirano.
En visokošolski uþitelj.

Udeležba na mednarodnih
Konferencah (Algebraic graph
theory, Beijing Jiaotong
University; Cominatorics and
graph theory, University of
Auckland, Mathematical
methods for curves and
surfaces, University of Oslo;
MATH/CHEM/COMP, University
of Zagreb in University of Split)
Aktivna udeležba vsaj 10
sodelavcev UP FAMNIT, od tega
2 vabljeni predavanji

Predstavitev raziskovalnega dela
širšemu krogu raziskovalcev

Realizirano.
6 vabljenih in 10 aktivnih
udeležb (oziroma skupaj 16
aktivih udeležb).
*Konference na Kitajskem so se
aktivno udeležili trije pedagoški
sodelavci (eden kot vabljeni
predavatelj)
*Vabljena predavatelja na
konferenci
"Workshop on Graph Theory,
Group Theory and its
Applications" v
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Daeguju v J. Koreji, sta bila dva
pedagoška sodelavca.
V Novo Zelandijo trije
predavatelji niso odšli, ker so bili
trije pedagoški sodelavci v
mesecu januarju 2008
povabljeni, da se z vabljenim
predavanjem udeležijo
mednarodne delavnice
"Symmetries of Graphs and
Networks" v Banffu v Kanadi
konec meseca
novembra 2008. ýlani so se
povabilu odzvali in se zato niso
udeležili
konference v Novi Zelandiji.
* dva predavatelja sta se
udeležila konference na
Nizozemskem.
* en gostujoþi profesor preko
mednarodne izmenjave
Bilateralni projekt Slovenija –
ýeška) Karlova univerza v Pragi
na Oddelku za matematiko.
Izboljšati kakovost rziskovanja
Enomeseþno raziskovalno
gostovanje 2 sodelavcev UP
FAMNIT na Univerzi Postech v
Južni Koreji
Krajša raziskovalna
gostovanja v tujini
vsaj 5 sodelavcev
UP FAMNIT

Priprava dveh
znanstvenih
þlankov za objavo v
reviji SCI

Priprava znanstvenih
þlankov za objavo v
reviji SCI

Realizirano.
V okviru raziskovalnega
gostovanja v J. Koreji sta dva
raziskovalca delala na problemu
krovnih tehnik v teoriji grafov in
obstoju hamiltonskih ciklov v
toþkovno
tranzitivnih grafih, katerih red je
produkt dveh razliþnih praštevil.
ýlanki so se v fazi priprave.

Ostala krajša gostovanja (po
veþini krajša gostovanja do 14
dni)

Ohio State University, Wrigth State
University, University of WisconsinMadison, Peking University, B enGurion University of the Negev v
Izraelu, Matej Bel University na
Slovaskem

Objava ostalih SCI znanstvenih
þlankov oziroma so znanstvene
þlanke poslali v objavo v SCI
revije.

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008

Gostovanje predavatelja iz
University of Missisipi –
Fulbrightov štipendist

Trimeseþno gostovanje
Fulbrightovega štipendista na
Fakulteti, raziskovalno in pedagoško
sodelovanje na oddelku za
matematiko.

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008

Obiski drugih raziskovalcev iz
tujine, ki so gostovali na fakulteti

6 raziskovalcev s podroþja
matematike
3 raziskovalci s podroþja
Raþunalništva in informatike

Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008

UP PEF



Realizirano.
Cilj ni bil naþrtovan v LPD 2008
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Poveþanje mednarodne
mobilnosti študentov.

Veþje število izmenjav študentov v
okviru programa Erasmus, tako
domaþih, ki del študijskih obveznosti
opravijo v tujini kot tujih, ki opravijo
del obveznosti na UP PEF.
Obnovljeni stari ter sklenjeni novi
sporazumi v okviru programa
Erasmus.
Izvedene obojestranske izmenjave v
okviru programa Ceepus.

Delno realizirano.

Poveþanje mednarodne
mobilnosti visokošolskih uþiteljev
in sodelavcev.

Veþje število izmenjav visokošolskih
uþiteljev in sodelavcev v okviru
programa Erasmus.
2EQRYOMHQLVWDULWHUVNOHQMHQLQRYL
VSRUD]XPLYRNYLUXSURJUDPD
(UDVPXV

Delno realizirano.
Nekateri gostujoþi visokošolski
uþitelji in raziskovalci se niso
udeležili napovedane
mednarodne izmenjave.

Vkljuþitev v mednarodno
mobilnost nepedagoških
delavcev.

Izmenjave nepedagoških delavcev v
okviru programa Erasmus.
Sklenjeni novi sporazumi v okviru
programa Erasmus.

Nerealizirano.
Zaradi prezasedenosti se
nepedagoški delavci niso
udeležili mednarodne mobilnosti.

Vzpostaviti mrežo partnerjev
(domaþih in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede na podroþja
raziskovanja 7 OP in vkljuþitev v
projekte.

Prijavljeni štirje projekti.

Delno realizirano.

Povabiti tuje gostujoþe
visokošolske uþitelje na
dodiplomske predmete UP PEF.

3 – 4 tuji visokošolski uþitelji vkljuþeni
v izvedbo študijskih programov.

Realizirano in preseženo.

UP FTŠ Turistica
Poveþati mednarodno mobilnost
študentov, visokošolskih
uþiteljev in raziskovalcev

12 študentov opravi del študijskih
obveznosti na partnerskih institucijah
7 tujih študentov bo pri nas opravilo
del študijskih obveznosti.
Izmenjava 5 uþiteljev v okviru
programa VŽU Erasmus.

Vkljuþitev v program izmenjav v
okviru programa Arion:
V letu 2008 bomo na UP Turistici
gostili predvidoma 10 študijskih
obiskov z naslovom: Applicable
tourism learning: challenge of limited
resources for tourism development

Delno realizirano.
Nekaj študentov se ni odloþilo za
izmenjavo.
Realizirano.
Realizirano:
Dva profesorja odšla na
izmenjavo, štirje profesorji iz
tujine predavali pri nas.

Nerealizirano:
Do študijskega obiska ni prišlo
zaradi premalo prijav kandidatov.

Vzpostaviti sistem programa
mobilnosti nepedagoškega kadra

1 strokovni sodelavec se bo
izobraževal v tujini

Realizirano.

Izboljšati kakovost izvajanja
študijskega programa
Zdravstvena nega

Zakljuþek magistrskega študija.

Ni podatkov. Asistent za ZN
Dean Horvat od septembra 2008
ni veþ zaposlen na VŠZI.

Izboljšati kakovost izvajanja
študijskega programa
Prehransko svetovanje-dietetika

Gostovanje v okviru programa DIETS
na eni izmed þlanic EFAD-a

Realizirano. Na Technological
Education Institute Kreta, Grþija,
je gostovala predstojnica oddelka
za Prehransko svetovanjedietetika, dr. Tamara Poklar

UP VŠZI
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Vatovec.
Izboljšati kakovost storitev za
študente in
mednarodnega sodelovanja

Izmenjava enega strokovnega
sodelavca v okviru programa
Erasmus

Realizirano. Na Università degli
studi di Ferrara se je v maju
2008 izpopolnjevala ena
strokovna sodelavka.

Izboljšati kakovost študija.

Izmenjava dveh uþiteljev v okviru
programa Erasmus

Realizirano. Septembra 2008 sta
na University of Applied
Sciences, Tampere, Finska,
sodelovali dve predavateljici
VŠZI.

EVROPSKI IN DRUGI PROJEKTI NA PODROýJU IZOBRAŽEVANJA
REKTORAT UP
Sodelovanje v mednarodnem
projektu EUNoM – European
Universities Network on
Multilingualism

Administrativna pomoþ pri pripravi in
izvajanju projekta EUNOM

Razvoj mednarodnih
izobraževalnih programov 2. in
3. stopnje: študije izvedljivosti in
vzpostavitev pilotnih programov
za zgodovino

Odobrena prijava projekta

Priprava dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov:
- 1. stopnje Medkulturno
jezikovno posredovanje v
sodelovanju z Univerzo
Ca'Foscari, Italija in Univerzo
Grenoble, Francija
- podiplomskega študijskega
programa Italijanistika v
sodelovanju z Univerzo Ca'
Foscari iz Benetk, Italija
- podiplomskega študijskega
programa Slovenistika v
sodelovanju z Univerzo v Trstu,
Italija, in Univerzo v Bielsko Biali,
Poljska
- podiplomskega študijskega
programa Medkulturna
komunikacija v sodelovanju z
Univerzo v Trstu in Univerzo Ca'
Foscari iz Benetk, Italija

- Akreditacija
- Podpis pogodbe o izmenjavi
uþiteljev

Delno realizirano:
-realizirana administrativna
pomoþ pri pripravi projekta
-nerealizirano izvajanje projekta
zaradi neodobritve projekta

UP FHŠ



Delno realizirano:
Prijavljen projekt IPA SlovenijaHrvaška: HERITAGE LIVE:
rezultat izbora še ni bil objavljen.
V sklopu UP ZRS:
Prijavljen strateški projekt
Program þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 (Interreg Slo-Ita)
SHARED CULTURE: rezultat
izbora še ni bil objavljen;
Prijavljen strateški projekt
Program þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 (Interreg Slo-Ita)
UNIS: rezultat izbora še ni bil
objavljen.

- Delno realizirano: Študijski
program je v postopku
akreditacije na Svetu za visoko
šolstvo.
- Delno realizirano: Študijski
program je v osnutku. Elaborat
bo predvidoma oddan v
akreditacijo konec februarja
2009.
- Nerealizirano: zaradi
usklajevanj in dolgotrajnosti
postopka, aktivnosti se prenesejo
v prihodnje leto.
- Nerealizirano: podiplomski
študij Medkulturna komunikacija
se združuje v medfakultetni
program UP (FHŠ, FM; Turistica
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in PEF) Medkulturne študije.
- Delno realizirano: aktivnosti
potekajo, namesto Swansea
University, VB, je UL FDV –
postal cilj skupnega študijskega
programa na nacionalni ravni.

- 2. stopnja skupni študijski
program Mednarodni odnosi z
UL FF in Swansea University,
VB
Skupni doktorski program
univerz Bologna, Graz, Sofija in
UP

 

Zaþetek izvajanja programa

- Realizirano: zaþetek izvajanja
programa 1.10.2008.

UP FM
Izvajanje projekta Curriculum
Development ISME.

Zakljuþen projekt.

Realizirano

Izvajanje projekta Dolceta.

Zakljuþen projekt.

Realizirano

Izvajanje projekta Erasmus
network CCN.

Sodelovanje pri izvajanju projekta.

Realizirano

Izvajanje projekta TULIP.

Izvedba raziskave, izmenjava dobrih
praks, diseminacija rezultatov
(publikacija, spletne strani).

Realizirano

Nadaljevanje sodelovanja v
projektu CEEPUS II.

Obojestranska izmenjava
predavateljev in visokošolskih
uþiteljev.

Realizirano

Prijava na projekte evropskega
strukturnega sklada.

Zaþetek izvajanja štirih projektov.

Delno realizirano (zaradi
pomanjkanja kadrov)

Uspešno izvajanje projekta
Lingua II – Flachi.

Zakljuþena peta, šesta in sedma faza
projekta.

Realizirano

Poveþanje sodelovanja s tujimi
visokošolskimi ustanovami s
podroþja turizma

Vzpostavljeni stiki z najmanj 5
visokošolskimi ustanovami – obiski
naših visokošolskih uþiteljev

Realizirano

Vzpostaviti sodelovanje z
visokošolskimi ustanovami s
podroþja turizma v državah
srednje in vzhodne Evrope in
aktivna vkljuþitev v Evromediteranske pobude

Vzpostavljeni stiki z najmanj 2
visokošolskima ustanovama – obiski
naših visokošolskih uþiteljev
Pridobitev 2 skupnih projektov

Nerealizirano:
Pogovori potekajo.

Razvoj skupnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov s podroþja turizma z
Univerzami v Banja Luki, Tuzli,
Prištini, Skopju, Podgorici,
Novem Sadu, Beogradu, Moskvi,
Alma Ati, Sofiji, Miamiju,
Stockholmu

Usklajevanje elementov izvajanja
programa med partnerji
Skupne mednarodne konference

Delno realizirano:
Programi v pripravi.

Priprava skupnega programa 2.
stopnje Turizem in prosti þas s
Fakulteto za šport in turizem,
Novi Sad (Srbija)

Zakljuþen postopek akreditacije
programa na Senatu UP za
akreditacijo na Svetu RS za visoko
šolstvo

Delno realizirano:
Pogovori potekajo, programi v
pripravi.

Priprava skupnega programa
Management malih turistiþnih
podjetij z Višjo šolo za hotelirstvo
in turizem Bled (v fazi
preoblikovanja v samostojni
visokošolski zavod)

Zakljuþen postopek akreditacije
programa na Senatu UP za
akreditacijo na Svetu RS za visoko
šolstvo

Nerealizirano.
Pogovori še potekajo.

UP PEF

UP FTŠ Turistica

EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROýJU ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA
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REKTORAT UP
Razvoj podroþja mednarodne
znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti z
vzpostavitvijo podpore þlanicam
UP za prijavo tovrstnih projektov
(opomba: za realizacijo tega cilja
je potrebna dodatna zaposlitev –
svetovalec za mednarodno
raziskovalno delo)

Poveþanje števila prijav,
koordinacije in sprejetih
mednarodnih projektov UP s
poudarkom na 7. OP in programih
teritorialnega sodelovanja (Interreg)

Realizirano
Od 1. 9. 2008 je v strokovni
službi zaposlena sodelavka,
zadolžena predvsem za
mednarodno raziskovalno delo.
3. 11. 2008 je na UP potekala
predstavitvena delavnica
Programa þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 in razpisa za
predstavitev Predlogov projektnih
idej. UP je kot vodilni partner na
razpis prijavila 3 strateške
projekte: UNIS, SHARED
CULTURE in SIGMA 2.
Redno obvešþanje þlanic o
odprtih mednarodnih razpisih
poteka meseþno preko
Okrožnice o odprtih mednarodnih
razpisih, ki nastaja v sodelovanju
s Centrom za sodelovanje z
gospodarstvom (pri UP ZRS).

UP FM
Priprava projektov.

Prijave 5 projektov.

Prijava 23 projektov

Odobritev prijave na razpis
programa 7.OP.

Odobritev projektov.

Projekta nista bila odobrena
(prijava iz leta 2007).

Prijava na razpise mednarodnih
projektov.

Pogodbe o sodelovanju s tujimi
raziskovalnimi institucijami.

Delno realizirano (zaradi
pomanjkanja kadrov)

Uspešno izvajanje
raziskovalnega projekta VIRBUS
(Leonardo da Vinci – Erasmus).

Zakljuþena zadnja faza projekta.

Realizirano

Zasnovati in pripraviti vsebino
dveh novih raziskovalnih
projektov Evropskega socialnega
sklada (ESS).

Zaþetek izvajanja dveh projektov.

Delno realizirano (zaradi
pomanjkanja kadrov)

Poveþati mednarodno
znanstveno sodelovanje

Zakljuþen 3 projekte mednarodnega
znanstvenega sodelovanja s Hrvaško
in Srbijo;
Pripravljen nov multilateralni projekt;
zagon projekta

Ni v celoti realizirano.

Poveþati mednarodno
sodelovanje z vkljuþevanjem v
mednarodne interdisciplinarne in
turistiþne projekte

Nadaljevanje in zakljuþek projekta
VIRBUS;
Zagon treh projektov teritorialnega
sodelovanja (Interreg);
Pridobitev dveh novih projektov
teritorialnega sodelovanja (Interreg),
v katerih bo UP Turistica partner

Realizirano
Nerealizirano
Nerealizirano

Vzpostavitev mednarodnih
kontaktov za prijavljanje
bilateralnih projektov

sklenitev sporazumov o sodelovanju
in prijava na razpise za bilateralne
projekte

UP PEF

UP FTŠ Turistica

UP VŠZI





Realizirano.
Skupaj z zainteresiranimi
partnerji smo prijavili 2 predloga
strateških projektov teritorialnega
sodelovanja (INTERREG).
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Delno realizirano.
Preko izmenjave uþiteljev imamo
mrežo univerz in fakultet s
katerimi smo zaþeli neformalno
sodelovati, nismo pa uspeli
realizirati prijave oz. vkljuþitve v
projekte EU.

UP ZRS
IZŠ
Sodelovanje v bilateralnih
projektih (ýeška republika,
Združene države Amerike,
Rusija, Makedonija)

Organizacija skupnih sreþanj in
znanstvenih posvetov

Delno uspešna je bila
kandidatura na bilateralah, za
sodelovanje s ýeškoslovaško
republiko, Republiko Slovaško
ter Avstrijo nismo bili uspešni. Za
sodelovanje z Republiko
Makedonijo še ni odgovora, smo
pa pridobili bilateralo z Republiko
Hrvaško. Eden od kljuþnih
razlogov za neuspešne
kandidature so omejena sredstva
na ARRS, kjer se reducira število
razpisanih sredstev.

IZŠ
Vkljuþitev v mednarodne
raziskovalne mreže (7. okvirni
program Evropske Unije)

Organizacija skupnih sreþanj v okviru
prijavljenega 7. OP (Entre deux
Meres) in prijava na novi razpis v
okviru 7. OP (ni še razpisa)

Uspešno je bila zakljuþena in
oddana vloga za 7 OP, kjer
þakamo na rezultate.

IKARUS
Razvoj raziskovalnega programa
na podroþju preuþevanja Vpliva
simulirane breztežnosti na
organizem þloveka

Priprava projekta Bed-rest, Valdoltra
2008

Izveden projekt bed rest
Valdoltra 2008

IBŠ
Vkljuþitev v 7 Okvirni program
Evropske unije

Pridobitev projekta kot nosilec in
partner

Nerealizirano (v letu 2008 ni bilo
ustreznih razpisov).

IBŠ
Research Cooperation and
Networking between Austria,
Slovenia, Bulgaria and South
Eastern Europe

Pridobitev projekta kot nosilec

Realizirano (projekt pridobljen in
izveden)

IBŠ
Promocija raziskovalnega dela in
rezultatov IBŠ na podroþju
biodiverzitete in varstvene
genetike

Objava znanstvenega dela

Realizirano

ISKO
Vzpostavitev konzorcija inštitucij
vzhodne jadranske obale, ki
raziskujejo elemente
sredozemskega kmetijstva

Uspešno zakljuþen projekt

Realizirano, zelo uspešno
zakljuþen projekt, rezultati bodo
objavljeni v finalnem poroþilu
programa SEE-ERA.NET v
Bruslju.

ISHDŠ
Vkljuþitev v mednarodne
raziskovalne mreže (7. okvirni
program Evropske Unije)

Pisanje prijave

V letu 2008 je ISHDŠ prijavil 1
projekt 7OP, kjer je sodeloval kot
partner, vendar ni bil sprejet.

Prijava na klic 7. okvirnega
programa na podroþju SPACE –
še v evalvaciji

V letu 2008 je ISHDS napisal 3
prijave na 7OP, katerih rezultate
še þakamo.
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ISHDŠ
Poveþanje raziskovalnih
aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanja in
poveþanje mednarodne
mobilnosti raziskovalcev

Prijava 2008

ISHDŠ
Vzpostavitev novega
bilateralnega sodelovanja med
ZDA in Slovenijo (UP><UT)

Delni rezultati v okviru raziskovanja
uþinkov slovenskega izseljenstva na
RS

Bilateralno sodelovanje je bilo
realizirano

Turizem v Vzhodni in Srednji Evropi

Bilateralni projekt se je uspešno
izvajal raziskovalci so opravili
izmenjave.

Dogovor o podroþjih sodelovanja na
podroþju komunikologije

Sklenjen sporazum z
Lougborough University, UK

izvedba raziskav

Na podroþju medijskih študijev je
bila izvedena raziskava
"Radijska kampanja za
medkulturni dialog" (IDERC)"

ISHDŠ
Izboljšanje komuniciranja na
ravni UP

Eksperiment in izvedba teþaja o
komuniciranju

Eksperiment je bil uspešno
izveden oziroma še poteka v
okviru projekta 6 OP SSERC,
teþaj pa se bo izvedel po
zakljuþku eksperimenta.

ISHDŠ
Pridobitev projekta European
cross.border regions

Zaþetek izvedbe projekta (ZRS
koordinator)

ISHDŠ
Pridobitev projekta Hyperdistrict

Zaþetek izvedbe projekta (UP ZRS
partner)

Projekta nismo pridobili.

ISHDŠ
Poveþanje števila raziskovalnih
projektov z raziskovalnimi
organizacijami v mednarodnem
okolju

Izvedba bilateralnega projekta s
Srbijo, sodelovanje na projektih 7 OP

Bilateralni projekt s Srbijo se je
uspešno izvajal, raziskovalci so
opravili izmenjave.
Na projektih 7 OP programa smo
sodelovali s prijavami, ki niso bile
uspešne; se je pa uspešno
nadaljeval projekt 6 OP-SSERC.

IDS
Sodelovanje s Srbijo in ýrno
Goro (Arheološki inštitut
Beograd)

Skupna objava znanstvene
monografije z arheološkim inštitutom
iz Beograda

Priprava tekstov za zbornik
Keltske študije (ur. M. Guštin)
Izid 2009

IDS
Sodelovanje s Hrvaško in Srbijo
(Univerza v Zagrebu, Univerza v
Beogradu)

Postavitev medmrežne strani in
skupne kandidature na raziskovalne
projekte

IDS
Sodelovanje s Srbijo (Univerza v
Beogradu)

Priprava zbornika keltskih študij

Priprava tekstov za zbornik
Keltske študije (ur. M. Guštin)
Izid 2009

IDS
Sodelovanje z Italijo (Univerza
Ca'Foscari v Benetkah)

Sodelovaje pri objavi arheoloških
najdb iz Draþa

Realizacija monografije, Parma
2008.

V letu 2008 je ISHDS napisal 3
prijave na 7OP, katerih rezultate
še þakamo in uspešno se je
nadaljevalo z delom na projektu
6 OP (SSERC)

Delo na projektu

ISHDŠ
Obstojeþe bilateralno
sodelovanje
(Ball State ><UP)
ISHDŠ
Sklenitev sporazumov z
univerzami in fakultetami v EU
za program Medijskih študijev
ISHDŠ
Poveþanje raziskovalne
dejavnosti na podroþju Medijskih
študijev



 



Projekta nismo pridobili.
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

UNIVERZE

IDS
Sodelovanje z Avstrijo (Zavod za
varstvo spomenikov Gradec,
Univerza na Dunaju, Obþina
Tieschen, Obþina Spielfeld)

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Arheološke raziskave in priprava
razstave na Plaþu (Platchberg) na
meji z Avstrijo

Nerealizirano

Primerjalna študija surovin kamenih
orodij v lithotheki v Budimpešti

V pripravi za objavo 2009

IDS
Sodelovanje s Hrvaško
(Arheološki muzej Zagreb)

Objava monografije in priprava
razstave Rimsko steklo iz Bakra

Priprava za tisk:
Z. Gregl, I. Lazar, Bakar. Staklo
iz rimske nekropole, Zageb 2008.
176 str.
Izid marec 2009

IDS
Sodelovanje s Hrvaško
(Arheološki muzej Zagreb)

Objava kataloga bakrenodobnih,
bronastodobnih in železnodobnih
najdb

Nerealizirano

IDS
Sodelovanje s Hrvaško (Obþina
Crikvenica, Arheološki inštitut
Zagreb)

Priprava druge faze projekta

Priprava vloge za Cultura 2007,
ni bilo odobreno.

Poveþanje obsega
raziskovalnega dela v okviru
projektov 7. okvirnega programa
Sodelovanje na EU projektih

Vsaj 6 obiskov sodelavcev pri
partnerjih EU projektov in partnerjev
na PINT

IDS
Sodelovaje z Madžarsko
(Madžarski narodni muzej)

UP PINT
V letu 2008 so 4 raziskovalci UP
PINT odšli na delovni obisk k
partnerjem EU projektov.

DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2008
UP FHŠ
/

/

Pridobitev projekta PERMIT (EUTurþija), v letu 2008 so se izvajali
koordinacijski sestanki s
partnerji.

/

/

Prijavljen projekt IPA SlovenijaHrvaška 2007-2013: HERITAGE
LIVE: rezultat izbora še ni bil
objavljen.
UP ZRS



Pridobitev veþjega þezmejnega
projekta na podroþju zgodovine
in kulturne dedišþine Program þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013

Pridobitev in zagon projekta

Prijavljen strateški projekt
SHARED CULTURE: rezultat
izbora še ni bil objavljen.

Pridobitev veþjega þezmejnega
projekta na podroþju okolja in
naravne dedišþine Program þezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013

Pridobitev in zagon projekta

Prijavljen strateški projekt
SIGMA2: rezultat izbora še ni bil
objavljen.

Pridobitev veþjega projekta na
podroþju mobilnosti
raziskovalcev in uþiteljev v
jadranskem prostoru.
IPA Jadransko þezmejno
sodelovanje 2007-2013

Pridobitev in zagon projekta

Razpis še ni bil objavljen.
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Pridobitev veþjega þezmejnega
projekta na podroþju zgodovine
in kulturne dedišþine IPA Slovenija-Hrvaška 20072013

Pridobitev in zagon projekta

Prijavljen projekt HERITAGE
LIVE: rezultat izbora še ni bil
objavljen. UP ZRS partner
projekta

Pridobitev veþjega þezmejnega
projekta na podroþju okolja in
naravne dedišþine.
IPA Slovenija-Hrvaška 20072013

Pridobitev in zagon projekta

Prijavljen projekt BIODINET:
rezultat izbora še ni bil objavljen.
Prijavljen projekt SLOHRA
P.AR.C-NET: rezultat izbora še
ni bil objavljen.

Pridobitev veþjega þezmejnega
projekta na podroþju kulturnega
turizma
IPA Slovenija-Hrvaška 20072013

Pridobitev in zagon projekta

Prijavljen projekt TASTE OF
MAGIC: rezultat izbora še ni bil
objavljen.

SODELOVANJE NA PODLAGI BILATERALNIH PROJEKTOV
UP FTŠ Turistica
Poveþanje sodelovanja s tujimi
visokošolskimi ustanovami s
podroþja turizma

Vzpostavljeni stiki z najmanj 5
visokošolskimi ustanovami – obiski
naših visokošolskih uþiteljev

Realizirano

Vzpostaviti sodelovanje z
visokošolskimi ustanovami s
podroþja turizma v državah
srednje in vzhodne Evrope in
aktivna vkljuþitev v Evromediteranske pobude

Vzpostavljeni stiki z najmanj 2
visokošolskima ustanovama – obiski
naših visokošolskih uþiteljev
Pridobitev 2 skupnih projektov

Nerealizirano:
pogovori potekajo.

Razvoj skupnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov s podroþja turizma z
Univerzami v Banja Luki, Tuzli,
Prištini, Skopju, Podgorici,
Novem Sadu, Beogradu, Moskvi,
Alma Ati, Sofiji, Miamiju,
Stockholmu

Usklajevanje elementov izvajanja
programa med partnerji
Skupne mednarodne konference

Delno realizirano:
programi v pripravi.

Priprava skupnega programa 2.
stopnje Turizem in prosti þas s
Fakulteto za šport in turizem,
Novi Sad (Srbija)

Zakljuþen postopek akreditacije
programa na Senatu UP za
akreditacijo na Svetu RS za visoko
šolstvo

Delno realizirano:
pogovori potekajo, programi v
pripravi.

Priprava skupnega programa
Management malih turistiþnih
podjetij z Višjo šolo za hotelirstvo
in turizem Bled (v fazi
preoblikovanja v samostojni
visokošolski zavod)

Zakljuþen postopek akreditacije
programa na Senatu UP za
akreditacijo na Svetu RS za visoko
šolstvo

Nerealizirano.
pogovori še potekajo.

UP PINT
Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju
Sodelovanje na projektih

Vsaj 4 obiski pri partnerjih in 4 obiski
partnerjev na PINT

DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI
REKTORAT UP





UP PINT je v letu 2008 zaþel
izvajati tri bilateralne projekte, in
sicer z ZDA, z Madžarsko in z
Republiko Srbijo. V okviru
dobljenih bilateralnih projektov so
trije raziskovalci UP PINT odšli k
partnerskim institucijam v tujino,
štirje tuji raziskovalci so gostovali
na UP PINT.
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PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Vzdrževanje obstojeþih
sodelovanj in povezovanje z
novimi univerzami in instituti

Realizacija vsaj 60% aktivnosti, ki
izhajajo iz programov sodelovanja s
partnerskimi univerzami.
Realizirana sklenitev vsaj štirih
krovnih sporazumov o sodelovanju.

Delno realizirano:
-realizacija sklenitve 5 krovnih
meduniverzitetnih sporazumov z
Univerzo Andrzeja Frytza
Modryewskega, Univerzo
Nacional Autonoma de Mexico,
Univerzo v Haifi, Univerzo za
tujce v Sieni in Univerzo AAB ter
2 medinstitucionalnih
sporazumov z SZI in ZVKDS
-realiziranih je manj kot 60%
aktivnosti iz programov
sodelovanja

Vkljuþevanje univerze v
nacionalna in mednarodna
združenja

Vzdrževanje þlanstva v nacionalnih in
mednarodnih združenjih
Vþlanitev v vsaj eno novo združenje.

Realizirano:
Predvidena vþlanitev v vsaj eno
združenje je bila realizirana z
vþlanitvijo v združenje UNIMED.

Pospeševanje interkulturnosti v
sredozemskem prostoru

Navezava novih stikov z institucijami
v sredozemskem prostoru.

Realizirano

Poveþanje obsega sodelovanja s
partnerskimi univerzami Alpskojadranskega prostora

Delovni obiski rektorja na partnerskih
univerzah Alpsko-jadranskega
prostora in dogovori o konkretnih
oblikah sodelovanja.

Delno realizirano:
-realizirani so bili obiski na
Univerzi v Trstu, Univerzi Ca'
Foscari in Univerzi Alpe Adria v
Celovcu, ki se odražajo v
uspešnejši realizaciji
dogovorjenih aktivnosti
sodelovanja
-nerealiziran obisk na Univerzi v
Vidmu, predviden v prvi polovici
leta, zaradi sprememb v vodstvu
univerze, kasneje pa zaradi
pomanjkanja þasa.

Poveþanje ponudbe pouþevanja
tujih jezikov na UP

Vkljuþitev lektorja portugalšþine v
izvajanje študijskega procesa UP.

Realizirano

Organizacija in izvedba Poletne
šole Bovec v sodelovanju z
Alpsko-jadransko univerzo iz
Celovca, Univerzo v Trstu,
Univerzo v Vidmu, UL in UM

Izvedba poletne šole v Bovcu v
avgustu 2008 in podelitev štipendij 3
študentom UP

Delno realizirano:
-realizirana izvedba poletne šole
v Bovcu 17.-31.08.2008
-nerealizirana udeležba 3
študentov UP

UP FHŠ



Doseganje višje kvalitete študija,
Soorganizacija konference AUF
(Association universitaire de
francophonie)
L'oubli de l'histoire

Izvedba med. znan. sestanka o slofr. povezavah v zgodovini;
Vkljuþevanje UP v frankofonijo.
Bogatenje odnosov in pridobivanje
novih znanj. Sodelovanje z AUF pri
izvedbi konference.

Realizirano:
V sodelovanju z UP ZRS je
izvedena konferenca Zgodovina
pozabe – L'histoire de l'oubli ,
23.- 25.10. 2008, v Kopru

Nadgradnja študij
srednjeevropskega kulturnega
prostora v okviru Katedre za
srednjeevropske študije

Izvedba cikla predavanj

Realizirano

Vzpostavljanje novih oblik
mednarodnega sodelovanja s
tujino v okviru mednarodnega
projekta EUNoM

EUNom (European Network of
Multilingualism) Languages Key
Activity (KA2); Lifelong learning
programme, EU

- Delno realizirano:
Prijava ni uspela, vendar je
financiranje projekta prevzela
katalonska univerza s sponzorji:
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

uvajanje parterjev v projekt,
delavnice v Barceloni in video
konferenca UP, priprava
ponovne prijave 2009.
Nadaljevanje dela na projektu
»Swim the Language – Zaplavaj
jezik« (Mikoliþ, Butinar)
Udeležba na konferencah:
- ESP v Beogradu 31.1. do
2.2.2008
- ISLE 2008, Freiburg, Nemþija,
8.-11.10.2008
- IGU – Mednarodna geografska
zveza > Komisija za politiþno
geografijo
- AAG - Ameriško geografsko
združenje
- PCG – Geografsko združenje
pacifiških geografov (Anchorage,
ZDA)

Preizkus spletnih uþnih gradiv in
izvedba jezikovnega tekmovanja

Realizirano: projekt je uspešno
zakljuþen.

Predavanje

Realizirano: Neva ýebron,
predavanje na konferenci in
objava.

Kot predsednik – aktivna udeležba 1
sodelavca
Aktivna udeležba 3 sodelavcev
Aktivna udeležba 1 sodelavca

Aktivna udeležba 1 sodelavca
Aktivna udeležba 10 sodelavcev

- Letna konferenca IGU Komisije
za politiþno geografijo

Nerealizirano: pomanjkanje
finanþnih sredstev.
Realizirano: Tunis, Tunizija,
avgust 2008.

Realizirano: Boston, ZDA, april
2008.
Nerealizirano: ni bilo interesa.
Realizirano: Reims, Francija,
april 2008.
Realizirano: Rim, Italija, februar
2008.

- House of Geography
Udeležba na poletni šoli Univerza Alpsko-Jadranskega
prostora.

Aktivna udeležba 1 sodelavca.

Realizirano: Dr. Gosar se je
aktivno udeležil poletne šole v
avgustu 2008.

ýlanstvo v združenjih:
- International Pragmatics
Association (Žagar in Mikoliþ)

Sodelovanje pri pripravah na
naslednjo konferenco

Realizirano

ýlanstvo združenjih:
- International Society for the
Study of Argumentation (Žagar)

Sodelovanje pri pripravah na
naslednjo konferenco

Realizirano

ýlanstvo v združenjih:
- International Association for
Dialog Analysis (Žagar)

Sodelovanje pri pripravah na
naslednjo konferenco

Realizirano

ýlanstvo združenjih:
- International Society for the
History of Rhetoric

Sodelovanje pri pripravah na
naslednjo konferenco

Realizirano

ýlanstvo v združenjih:
- Europhras, Gesellschaft Fuer
Phraseologie (Jemec Tomazin)

Tekoþe sodelovanje z Europhras

Realizirano

-Predstavitev þlanka na
mednarodni konferenci,
Amsterdam 2008 (Kozak)

Predstavitev relevantne teme in
navezava stikov

Nerealizirano: pomanjkanje
interesa z njihove strani.

- Razvoj jezikoslovne teorije in

Referat-Andreja Žele: Predponsko-

Mednarodne konference:
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reševanje aktualnih jezikoslovnih
vprašanj; Organizator
konference: Mednarodni komite
slavistov (Žele)
(samofinanciranje)
- 14. mednarodni slavistiþni
kongres, Makedonija – Ohrid,
10.–16. september 2008
Organizator kongresa:
Mednarodni komite slavistov
(Žele) (samofinanciranje)
- Europhras, Helsinki (Jemec
Tomazin)
(samofinanciranje)



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008
predložna razmerja pri glagolih (v
slovenšþini)

Andreja Žele: Reševanje nekaterih
skladenjskih vprašanj v slovenšþini
glede na razpoložljive teorije in
metode – referat

Predstavitev referata

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Realizirano

Delno realizirano: objava þlanka
vendar neudeležba zaradi
osebnih razlogov

Realizirano: objava na spletni
strani konference.

Predstavitev referata

Nerealizirano: odpovedano
zaradi premalo prijavljenih.

Predstavitev referata

Realizirano

Predstavitev referatov in priprava
zbornika

Realizirano

Mednarodna poletna šola
»META humanistika 2008«

Izvedba poletne šole META
humanistika

Realizirano: uspešno izvedena
poletna šola od 29.6. do
11.7.2008, skupaj 52
udeležencev.

Mednarodna poletna šola Poletni
teþaji slovenskega jezika »Halo,
tukaj slovenski Mediteran!«

Izvedba dvotedenske poletne šola, 70
udeležencev

Realizirano: uspešno izvedeni
HALO, tukaj slovenski Mediteran,
jezikovni teþaji slovenskega
jezika.

Mednarodna znanstvena
konferenca »Sodobne jezikovne
tehnologije v medkulturni
komunikaciji«

Predstavitev referatov in priprava
zbornika

Realizirano

Podaljšanje þlanstev v
mednarodnih organizacijah European Association of Social
Anthropologists

Udeležba na mednarodnem kongresu
v Ljubljani in organizacija sekcije
kongresa

Realizirano: predstavitev
referata, organizacija delavnice.

Podaljšanje þlanstev v
mednarodnih organizacijah Lenart Škof: Gesellschaft fur
interkulturelle Philosophie
(Nemþija); International
Pragmatism Society (ZDA), IASA
(International American Studies
Association, Kanada)

Udeležba na mednarodnem kongresu
v Ljubljani in organizacija sekcije
kongresa

Realizirano: podaljšano þlanstvo,
objava v þlanski reviji
(Contemporary Pragmatism).

Podaljšanje þlanstev v
mednarodnih organizacijah CEISAL (Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de
América Latina, Dunaj (Mojca
Terþelj)

Seminar v letu 2008 (Dunaj)

Realizirano

»Word Meaning in Dialogue«,
Milano (Žagar)
»Argumentation 2008«, Benetke
(Žagar)
(Pedagoški inštitut)
»Sodobne jezikovne tehnologije
v medkulturni komunikaciji«
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Skupna publikacija in predavanja
gostujoþega profesorja

Raziskovalno gostovanje: 3 meseþno
raziskovalno gostovanje prof.
Francesca Bordogna, Univ. of
Chicago (nosilec: L. Škof), skupne
objave raziskovalcev v medn.
znanstvenih revijah

Mednarodna Poletna šola 2008.

14 tujih udeležencev –študentov
5 tujih predavateljev
12 izvedenih predmetov.

Realizirano:
42 tujih udeležencev –študentov
13 tujih predavateljev
11 izvedenih predmetov.

Vkljuþitev tujih predavateljev v
izobraževalni proces.

Izvedena ena raziskovalna delavnica
in dva raziskovalna seminarja.

Realizirano in preseženo:
Raziskov. delavnica: 2 tuja
izvajalca
Raziskov. seminar: 3 tuji izvajalci

Poveþati število tujih študentov v
študijskih programih UP FM.

Dokument: Strategija
internacionalizacije UP FM.
Zaþetek postopka akreditacije
dislocirane enote UP FM v tujini.

Ni realizirano*.

Oblikovanje nabora predmetov
za izvedbo v angleškem jeziku.

Veþja vkljuþenost študentov v
predmete, izvedene v angleškem
jeziku, vzpostavitev Mednarodne
šole, poveþanje mobilnosti tujih
študentov in uþiteljev.

Realizirano

Ni realizirano: neuspela prijava.

UP FM

UP PEF
Vþlanitev v mednarodna
združenja: ATEE in EERA.

ýlanstvo v ATEE in EERA.

Realizirano

Udeleževanje visokošolskih
uþiteljev in sodelavcev na
mednarodnih konferencah,
posvetih in seminarjih.

Aktivne udeležbe na navedenih in
drugih mednarodnih konferencah,
posvetih in seminarjih ter poglobljeni
stiki s tujimi znanstveniki.

Realizirano

UP FTŠ Turistica



Vkljuþevati se v nove in
vzdrževanje þlanstva v
mednarodnih združenjih,
organizacijah in mrežah.

Plaþilo letnih þlanarin,
Udeležba na vsaj dveh dogodkih
vseh navedenih mednarodnih
organizacij.

Realizirano

Udeležba na mednarodnih
konferencah in sestankih.

Udeležba visokošolskih uþiteljev in
sodelavcev (10) in študentov (5) na
mednarodnih konferencah.

Realizirano.
11 udeležb na mednarodnih
konferencah in 27 udeležb na
mednarodni konferenci, ki jo je
organizirala UP FTŠ Turistica
(Encuentros 2008) s strani
visokošolskih uþiteljev in
sodelavcev ter 17 udeležb na
konferenci Encuentros s strani
podiplomskih študentov UP FTŠ
Turistice *

Nova vkljuþevanja in vzdrževanje
þlanstva v mednarodnih
združenjih, organizacijah in
mrežah.

Vzdrževanje þlanstva v organizacijah:
AIEST, ATLAS, IHRA, AEHT, CHRIE,
AHLA, ISTTE

Realizirano

Spodbujanje mednarodnega
sodelovanja visokošolskih
uþiteljev.

6 gostujoþih profesorjev iz tujine

Delno realizirano:
4 gostujoþih profesorjev iz tujine
**
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REALIZACIJA V LETU 2008 Z
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UP VŠZI
Nadaljnje sodelovanje v tematski
mreži The Florence Nursing and
Midwifery Network

Navezava prvih neformalnih stikov s
šolami, þlanicami mreže, ki izvajajo
študijski program Zdravstvena nega

Realizirano. Predstojnica katedre
za Zdravstveno nego se je v ta
namen udeležila letne
konference Florence Network v
Brnu, ýeška.

Udeleževanje visokošolskih
uþiteljev in sodelavcev na
mednarodnih konferencah,
posvetih in seminarjih

Udeležba na mednarodnih
konferencah, posvetih in seminarjih

Realizirano. Vsi visokošolski
uþitelji so se aktivno udeležili
vsaj ene mednarodne
konference, posveta ali
seminarja.

Organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc

Izvedba vsaj 1 konference

Realizirano. Organizirali smo
mednarodno konferenco
»Microbiology today« skupaj s
Slovenskim društvom za
mikrobiologijo.

UP ZRS



IZŠ
Poveþati mednarodno mobilnost
raziskovalcev

Udeležba raziskovalcev inštituta na
mednarodnih konferencah (Italija,
ýeška, Hrvaška, Nemþija)

Udeležba na mednarodnih
posvetih je potekala v skladu z
naþrtom v obliki gostujoþih
predavanj. V tujini so na
mednarodnih konferencah
predavali: dr. Jože Pirjevec, dr.
Egon Pelikan, dr. Gorazd Bajc,
dr. Aleksander Panjek, dr.
Stanko Kokole in dr. Borut
Klabjan.

IKARUS
Izmenjava raziskovalcev med
univerzami

Uspešno izpeljane 8 - 10 izmenjav

Izmenjava uþiteljev: 2
Izmenjava raziskovalcev: 5

IKARUS
Udeležba na konferencah,
posvetih, seminarjih

Udeležba na – 15

Udeležba na med. konferencah:
21

IKARUS
Organiziranje konference »Otrok
v gibanju«

Uspešna organizacija in izvedba

Uspešno izvedena konferenca

IBŠ
Pridobitev bilateralnega projekta
Varstvena genetika izbranih
vretenþarjev na zahodnem
Balkanu
Slo-ýeška

Uspešna ocena projektnega dela in
vzpostavitev oz. vzdrževanje
znanstveno-raziskovalnih stikov s
sodelujoþo raziskovalno organizacijo.

Realizirano (stalni stiki in
izmenjave)

IBŠ
Pridobitev bilateralnega projekta
Nuklearni geni izbranih
vretenþarjev Sredozemlja
Slo-USA

Uspešna ocena projektnega dela in
vzpostavitev oz. vzdrževanje
znanstveno-raziskovalnih stikov s
sodelujoþo raziskovalno organizacijo.

Realizirano

IBŠ
Pridobitev LIFE+ projekta
Dragonja valey-park for life

Organizacija delavnic, objava
znanstvenih in strokovnih þlankov o
projektu, izdelava TV oddaje, ipd.

Nerealizirano. Neodobren
projekt.

IBŠ
6. okvirni program
Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta
MEDA GO TO EUROPE

Uspešna ocena projektnega dela
izvedenega v okviru projekta

Realizirano
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OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Promocija raziskovalnega dela in
rezultatov ISKO na podroþju
sredozemskega kmetijstva na
tujih znanstvenih konferencah (1.
kongres na podroþju hortikulture,
organizator ISHS, Dunaj)

Objava znanstvenega dela

Realizirano, udeležba in
predstavitev rezultatov na
Dunaju

Promocija raziskovalnih
dosežkov ISKO na mednarodni
znanstveni konferenci, ki jo
organizira sadjarsko društvo
(Krško)

Objava znanstvenih del

Realizirano, udeležba in
predstavitev ter objava dveh
znanstvenih del.

CSG
Sodelovanje z gospodarstvom

Odobren projekt Evropski projekt na
podroþju krepitve poslovnega
sodelovanja

Realizirano - izvedeno v celoti

CSG
Sodelovanje z gospodarstvom

Odobren projekt s podroþja prenosa
tehnologij.

Realizirano - izvedeno v celoti

CSG
Sodelovanje z gospodarstvom

Odobren projekt na podorþju krepitve
vklljuþevanja v programe EU

Ni izvedeno, projekt je še v
evalvaciji.

ISHDŠ
Poveþanje aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanja

Seminar v letu 2008 (Dunaj).

Realizirano.

ISHDŠ
Poveþanje aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanja

Raziskovalno gostovanje: skupme
objave raziskolvalcev v mednarodnih
znanstvenih revijah

Objave so bile deloma
realizirane, npr. - KERMA,
Simon, KODERMAN, Miha.
Bosna i Hercegovina : znaþajna
destinacija slovenskih turista =
Bosnia and Herzegovina :
significant destination of Slovene
tourists. V: DREŠKOVIû, Nusret
(ur.). Zbornik sažetaka,
(Posebno izdanje Geografskog
društva Federacije Bosne i
Hercegovine). Sarajevo:
Geografsko društvo Federacije
Bosne i Hercegovine, 2008, str.
47. [COBISS.SI-ID 1511891]

ISHDŠ
Poveþanje aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanja

Aktivna vkljuþitev v raziskovalni
projekt

Sodelavci ISHDŠ so bili aktivno
vkljuþeni v naslednje
mednarodne projekte:
SSERC, Study on Poverty and
Social exclusion in rural areas ter
v razliþne bilateralne projekte, (z
Bosno in Hercegovino, s
Hrvaško, s Poljsko, s Srbijo in
Romunijo)

ISHDŠ
Poveþanje aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanja

Aktivna vkljuþitev v raziskovalni
projekt

Sodelavci ISHDŠ so bili aktivno
vkljuþeni v naslednje
mednarodne projekte:
SSERC, Study on Poverty and
Social exclusion in rural areas ter
v razliþne bilateralne projekte, (z
Bosno in Hercegovino, s
Hrvaško, s Poljsko, s Srbijo in
Romunijo)

ISHDŠ
IGU – Mednarodna geografska
zveza > Komisija za politiþno

Kot predsednik – aktivna udeležba 1
sodelavca

Realizirano - udeležba je bila
realizirana (Anton Gosar)
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geografijo



ISHDŠ
AAG - Ameriško geografsko
združenje

Aktivna udeležba 3 sodelavcev

Realizirano

ISHDŠ
PCG – Geografsko združenje
pacifiških geografov

Aktivna udeležba 1 sodelavca

Realizirano

ISHDŠ
Letna konferenca IGU Komisije
za politiþno geografijo

Aktivna udeležba 1 sodelavca

Realizirano

ISHDŠ
House of Geography

Aktivna udeležba 10 sodelavcev

Realizirano

ISHDŠ
Poletna univerza AlpskoJadranskega prostora

Aktivna udeležba 1 sodelavca

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Ball State
University

Aktivna udeležba 4 sodelavcev (20
študentov in profesorjev)

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Karl-Franzens
Univeristaet Graz

Gostovanje 1 uþitelja

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem Alpsko-Jadranska
univerza Celovec

Gostovanje 1 uþitelja

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Univeristaet
Chemnitz

Gostovanje 1 uþitelja

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Univerzo v Trstu

Gostovanje 2 uþiteljev

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Univerzo v
Zadru

Gostovanje 2 uþiteljev

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Univerzo v

Gostovanje 2 raziskovalcev

Realizirano
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Zadru



ISHDŠ
Poveþanje znanstvene
uspešnosti raziskovalcev UP
ZRS z meduniverzitetnim
sodelovanjem z Univerzo v
Zagrebu

Gostovanje 1 uþitelja

Realizirano

ISHDŠ
Poveþanje aktivnosti na podroþju
mednarodnega sodelovanjaMetahumanistika Koper

Aktivna udeležba 3 raziskovalcev

Poletna šola UP FHŠ – META
Humanistika (Koper, 30. junij –
12. julij 2008)
Realizirano

ISHDŠ
poveþanje aktivnosti
raziskovalcev UP ZRS na
podroþju mednarodnega
sodelovanja

Aktivna udeležba 1 raziskovalca

Realizirano

ISHDŠ
gostujoþe pradavanje na
Univerzi v Beogradu (Fakulteta
za geologijo in rudarstvo)

Gostovanje 1 uþitelja

Na Univerzi v Beogradu sta
gostovala dva predavatelja –
Alenka Janko Spreizer in Vlado
Kotnik

ISHDŠ
poveþanje aktivnosti
raziskovalcev UP ZRS na
podroþju mednarodnega
sodelovanja

ýlanstvo v »International Association
for Aesthetics«

Realizirano

IDS
Sodelovanje s Srbijo

Skupna objava znanstvene
monografije

Razvoj metodoloških orodij za
dokumentiranje arheološke
dedišþine. Viri za pojasnjevanje
zgodovinskih procesov ob Savi in
Donavi (vodja: red. prof. ddr.
Mitja Guštin).
Alenka Tomaž, 1 mesec
Mitja Guštin, 7 dni
Zrinka Mileusniü, 7 dni

IDS
Sodelovanje s Srbijo

Skupna priprava znanstvenih
projektov, priprava objav sinteze
prazgodovine Balkana

Realizirano.

IDS
Sodelovanje z Makedonijo

Terenske raziskave in analiza
arheološkega gradiva, preliminarna
objava rezultatov

Izpeljava 30 dnevnega
terenskega dela v Govrlevu –
oktober-november 2008

IDS
Poveþati mednarodno mobilnost
raziskovalcev

Udeležba raziskovalcev inštituta na
mednarodnih konferencah (Poljska,
ýeška, Hrvaška, Srbija, Italija,
Avstrija, Nemþija)

Guštin, Lazar, Zanier, Sakara
Suþeviü, Kavur, Pavloviþ,
Mileusniü.

IDS
Izmenjava raziskovalcev med
univerzami

Uspešno izpeljane 8 - 10 izmenjav

Ca. 25 oseb je strokovno
obiskalo IDS.

IDS
Udeležba na konferencah,
posvetih, seminarjih

Udeležba na - 15

Guštin 8, Lazar 6, Zanier 3,
Sakara Suþeviü 2, Kavur 1,
Pavloviþ 1, Mileusniü 1.

IDS
Organiziranje konference

Uspešna organizacija in izvedba

Letna predstavitev arheoloških
raziskav, marec 2008 (s
Slovenskim arheološkim
društvom)
Poletna šola Muzeologije, 25.-28.
5. 2008, Piran IDS (s
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Mednarodno šolo muzeologije iz
Celja
Mednarodni simpozij Egypt &
Austria V, 7.-10. 9. 2008, Piran
IV. mednarodni kolokvij noriškopanonska avtonomna mesta,
22.-25. 9. 2008, Celje (s PM
Celje)
Mednarodno znanstveno
sreþanje Dnevi arheologije, 18.19. 10. 2008, Piran IDS (s SAD)
IDS
gostujoþe predavanje na
Univerzi v Reki (Filozofska
Fakulteta )

Izvedba

Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju ter poveþanje števila
raziskovalcev s pogoji za
vodenje projektov, poveþanje
uspešnosti prijav na nacionalnih
in mednarodnih razpisih
Udeležba na mednarodnih
konferencah in seminarjih

Aktivna udeležba vsaj 10 sodelavcev
(od tega vsaj 4 vabljeni predavanji)

Realizirano:
V letu 2008 se je 22
raziskovalcev UP PINT udeležilo
mednarodnih konferenc in
seminarjev, od tega je 6
raziskovalcev odšlo v tujino v
okviru vabljenih predavanj.

Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju ter poveþanje števila
raziskovalcev s pogoji za
vodenje projektov, poveþanje
uspešnosti prijav na nacionalnih
in mednarodnih razpisih
Enomeseþno raziskovalno
gostovanje 2 sodelavcev in vsaj
4 sodelavcev

V objavo poslani znanstveni þlanki v
SCI revije

Realizirano:
En raziskovalec UP PINT je v
letu 2008 gostoval v tujini za veþ
kot mesec dni.
Raziskovalci UP PINT so svoje
þlanke poslali v objavo v SCI
revije, kar je tudi razvidno iz
njihove bibliografije.

Poveþanje skupnega števila
raziskovalnih projektov z
raziskovalnimi organizacijami v
domaþem in mednarodnem
okolju ter poveþanje števila
raziskovalcev s pogoji za
vodenje projektov, poveþanje
uspešnosti prijav na nacionalnih
in mednarodnih razpisih
Vsaj 6 krajših raziskovalnih
gostovanja tujcev na PINT

V objavo poslani znanstveni þlanki v
SCI revije

Realizirano:
PINT je v letu 2008 gostoval 8
tujih raziskovalcev.
Raziskovalci UP PINT so svoje
þlanke poslali v objavo v SCI
revije, kar je tudi razvidno iz
njihove bibliografije.

Gostovanje 1 uþitelja
B. Kavur

UP PINT

Komentar:
UP FHŠ. Raziskovalno delo UP FHŠ je v letu 2008 potekalo v tesni povezavi z UP ZRS in
prispevalo k oblikovanju osnove za znanstveni razvoj vsebin študijskih programov UP FHŠ, s
tem pa se je nadaljevala tudi vertikalna mobilnost raziskovalcev in visokošolskih uþiteljev
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med raziskovalno in izobraževalno sfero. Visokošolski uþitelji in sodelavci UP FHŠ namreþ
aktivno sodelujejo tudi v mednarodnih raziskovalnih programih in mednarodnih raziskovalnih
projektih UP ZRS kot nosilci ali sodelavci. Prav tako je potekalo uspešno sodelovanje z UP
ZRS pri organizaciji znanstvenih sestankov in konferenc
Tabela 27: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

KAZALNIK

ŠTUDIJSKO
LETO

NAýRT ZA
ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08

2008/09

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

REALIZACIJ
A ZA

ŠTUDIJSKO

ŠTUDIJSKO

LETO

LETO

2007/08

NAýRT ZA
ŠTUDIJSKO
LETO

A ZA
ŠTUDIJSKO
LETO

2008/09

2008/09*

REALIZACIJ

2008/09*

Število študentov, ki
opravljajo del študija v
tujini

68* **

111

58

3

8

2

Število tujih študentov,
ki opravijo del študija v
Sloveniji

98***

121***

74

2

10

5

Število gostujoþih
visokošolskih uþiteljev,
ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu

49***

40***

24

25

23

5

Število visokošolskih
uþiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem
procesu v tujini kot
gostujoþi profesorji

42

49

27

8

12

2

Število visokošolskih
sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini

1

2

5

5

3

0

Število gostujoþih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo prišli v Slovenijo

17

16

15

7

7

10

Število gostujoþih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo šli iz Slovenije v
tujino

14

17

14

9

10

11

* o realizaciji v poletnem semestru študijskega leta 2008/2009 še ne moremo poroþati (po
stanju na 9.2.2009);
** brez 6 študentov UP FHŠ, ki so se udeležili mednarodnega teþaja nemškega jezika
Univerze v Celovcu in 5 študentov UP FHŠ, ki so se udeležili IP Erasmus programa
»Everyman Today and Tomorrow« na partnerski Univerzi v Lodzu;
*** brez mobilnosti v okviru META humanistike – META 2008: 35 tujih študentov in 12 tujih
predavateljev; META 2009: 30 tujih študentov in 11 tujih predavateljev;
UP PEF
Nekateri visokošolski uþitelji in raziskovalci se niso udeležili napovedane mednarodne
izmenjave. Prav tako so odpovedali napovedano mednarodno izmenjavo tudi nekateri
študenti.
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UP VŠZI
V okviru podiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega je ena izmed tujih
predavateljic že izpeljala svoj predmet, druga pa bo s predavanji priþela v drugem semestru.
Naþrtovane mobilnosti pedagoškega in nepedagoškega osebja (!) se bodo izvedle v letnem
semestru. V letu 2007/08 še niso gostili raziskovalca iz tujine, s svojim delom je priþel v
študijskem letu 2008/09.

5.5

Knjižniþna dejavnost

(Opomba: uporabniki knjižnice, kazalniki in podatki o odprtosti knjižnice so neobvezne za
knjižnice þlanic UP.)
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
ýLANICE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Priprava in potrditev strateškega
dokumenta o vzpostavitvi UK UP kot
þlanice UP

Potrditev strateškega
dokumenta na senatu UP

Realizirano.
Po predhodni obravnavi na 7. seji
UO UP je bil na 7. redni seji senata
UP 2. aprila 2008 sprejet Elaborat
o ustanovitvi Univerzitetne knjižnice
Univerze na Primorskem (UK UP).

Vzpostavitev nove þlanice UP –
Univerzitetne knjižnice UP (UK UP)

- boljša koordinacija
dejavnosti,
- boljša povezava na relaciji
vodstvo UP – þlanice UP –
knjižnice þlanic UP
- lažje nastopanje navzven,
- veþja uþinkovitost dela

Delno realizirano.
Po sprejetju Elaborata o ustanovitvi
in sklepu Senata UP o ustanovitvi
nove þlanice UK UP, je bila na
MVZT posredovana pobuda za
spremembo Odloka o ustanovitvi
UP in po pridobljenem pozitivnem
mnenju s strani NUK, je ministrstvo
potrdilo, da bo v priþetku leta 2009
DZ RS sprejel ustrezno
spremembo Odloka. Ustanovitev
UK UP je torej prestavljena v
priþetek leta 2009.

Vzpostavitev delovnega mesta vodje
UK UP

- nastavitev vodje UP UK
- priþetek poslovanja
infrastrukturne organizacijske
enote Univerzitetne knjižnice
UP (UK UP)

Nerealizirano.
Ker tekom leta 2008 še niso bile
zakljuþene vse formalnosti v zvezi
z ustanovitvijo UK UP ni bilo
možnosti za vzpostavitev
delovnega mesta direktorja UK UP.

Predstavitev KIS UP na spletni
strani UP

Prepoznavanje KIS UP kot
enotne in koordinirane
dejavnosti

Nerealizirano.
Ker tekom leta 2008 še niso bile
zakljuþene vse formalnosti v zvezi
z ustanovitvijo UK UP naloge ni bilo
mogoþe izvršiti.

Priprava enotnega poslovnika o delu
knjižnic in KIS UP

- poenoteno poslovanje
knjižnic þlanic UP znotraj KIS
UP
- racionalizacija poslovanja v
KIS UP

Delno realizirano.
Projektna skupina za dokonþno
izvedbo projekta ustanovitve
univerzitetne knjižnice je zbrala
podatke in pripravila predloge za
poenotenje poslovnika. Dejansko
sprejetje novega poslovnika je
predvideno za þas po ustanovitvi
UK UP.

Zastopanje interesov KIS UP na
nacionalnem nivoju

- veþja prepoznavnost KIS
UP na nacionalnem nivoju

Realizirano.
Predstavnik UP zastopa interese
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- lažje pridobivanje sredstev
za poslovanje KIS UP

UK UP v Nacionalnem svetu za
knjižniþno dejavnost, ter v
Strokovnem telesu za
sofinanciranje nakupa tuje literature
na ARRS. Predstavnik knjižnic UP
sodeluje pri usklajevanju z nosilci
konzorcijev elektronskih revij in baz
podatkov ter skrbi za interese UP.

Aktivno sodelovanje KIS UP v
nacionalnem vzajemnem
knjižniþnem sistemu COBISS

Postavljene smernice za prehod
iz virtualno povezanih knjižnic
þlanic UP v dejansko centralno
Univerzitetno knjižnico UP s
posameznimi enotami na
þlanicah

Delno realizirano.
V dogovoru z IZUM-om smo v letu
2008 priþeli z aktivnostmi za
povezovanje in skupno delovanje
knjižnic UP v COBISS. Za
predvidene prihodnje konkretnejše
korake je potrebno poþakati na
dokonþno formalno ustanovitev UK
UP in predvsem na namenski vir
financiranja.

Vzpostavitev AK UP kot enote UK
UP

Vzpostavitev knjižnice AK UP

Delno realizirano.
V Elaboratu o ustanovitvi UK UP je
AK UP predviden kot ena od enot
UK UP, do formalne in dejanske
vkljuþitve pa lahko pride šele po
ustanovitvi UK UP.

Podaljšanje þlanstva v obstojeþih
konzorcijih naroþnikov elektronskih
informacijskih virov

Nadaljnja razpoložljivost že
obstojeþih informacijskih virov
(Ebsco, Emerald, ProQuest,
Springerlink, Wiley
InterScience, Sage)

Realizirano.
UP je ostala v letu 2008 v vseh
konzorcijih naroþnikov elektronskih
informacijskih virov, do katerih je
imela dostop tudi prej. V Letu 2008
smo uspešno zakljuþili pogajanja
za ohranitev þlanstva v konzorciju
Wiley Interscience, ki bo v
prihodnje razširjen še s ponudbo
založbe Blackwell. Tik pred
koncem leta 2008 se je UP vkljuþila
še v konzorcij naroþnikov
elektronske izdaje revije Science.

Zagotovitev enotnega dostopa in
uporabe vseh pridobljenih, prosto
dostopnih ali oblikovanih e-virov

Izbor ustrezne programske
opreme in pridobitev sredstev
za nabavo in namestitev

Delno realizirano.
IZUM Maribor si prizadeva za
potrebe nekaterih knjižnic v
Sloveniji pridobiti programsko
opremo in zagotoviti tehniþno
podporo pri uvajanju enotnega
dostopa do vseh elektronskih virov.
Programska oprema je še vedno v
fazi testiranja in izbiranja.

Komentar:
V letu 2008 je bilo na podroþju ustanovitve UK UP storjenih nekaj kljuþnih korakov naprej.
Pripravljen je bil Elaborat o ustanovitvi UK UP, ki sta ga potrdila tako UO UP kot tudi Senat
UP. Slednji je na redni seji v aprilu s sklepom potrdil ustanovitev nove þlanice Univerzitetne
knjižnice UP. Na MVZT je bila poslana pobuda za spremembo Odloka o ustanovitvi UP, ki
naj po novem kot þlanico navaja tudi UK UP. Po pridobljenem pozitivnem mnenju iz NUK-a
so iz MVZT potrdili, da bo na seji DZ RS sprememba Odloka o ustavitvi UP obravnavana v
januarju 2009. V vmesnem obdobju je bil pripravljen vsebinski, kadrovski in finanþni program
dela UK UP za leto 2009. Po izpolnjenih vseh formalnih zahtevah lahko priþakujemo
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dokonþno ustanovitev UK UP v priþetku leta 2009. To in pa predvideno namensko
financiranje dejavnosti UK UP iz Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, þlanic univerz, bo omogoþilo dokonþno realizacijo nalog predvidenih za leto 2008.
Iz istih razlogov sta v 2009 preneseni tudi nalogi zaposlitve direktorja UK UP ter spletna
predstavitev.
Kljub konstantnim težavam z zagotavljanjem sredstev za þlanstvo v konzorcijih naroþnikov
elektronskih revij in baz podatkov, je UP uspelo tudi v letu 2008 obdržati vse obstojeþe
elektronske vire in se za leto 2009 dogovoriti celo za delno razširitev ponudbe. UP bo poleg
ostalih še naprej ostala del konzorcija Wiley Interscience, ki bo v letu 2009 bogatejši še za
ponudbo nekaterih revij založbe Blackwell. Pridružili smo se tudi konzorciju naroþnikov
elektronske revije Science. Vsekakor bo ena primarnih nalog UK UP v prihodnje sistemska
rešitev problemov v zvezi z zagotavljanjem sredstev za nabavo elektronskih virov in
razširitev ponudbe le-teh, saj je med uporabniki neprestano prisotno nezadovoljstvo
predvsem zaradi primerjave z elektronskimi viri, ki so na razpolago uporabnikom v Ljubljani
in Mariboru. Potrebo po obnavljanju in bogatenju ponudbe elektronskih virov kaže tudi
vsakoletno narašþanje uporabe.
Za leto 2008 predvidena naloga aktivnejšega vkljuþevanja UK UP v nacionalni vzajemen
knjižniþni sistem COBISS je bila sicer nastavljena, vendar je tudi tu realizacija odvisna tako
od zakljuþenih formalnosti v zvezi z ustanovitvijo UK UP, kot tudi namenskega financiranja
njenih dejavnosti. Neposredno na to je vezana tudi ustanovitev AK UP kot enote UK UP.
Sicer pa je poglavitna znaþilnost poslovanja knjižnic þlanic UP v letu 2008 oþitno
pomanjkanje sredstev za nabavo knjižniþnega gradiva. To se odraža v koliþini nabavljenega
gradiva, ki v realizaciji v letu 2008 dosega zgolj dobrih 73% naþrtovane koliþine. Poudariti je
potrebno še, da je bila za nabavo v letu 2008 naþrtovana koliþina knjižniþnega gradiva že
sicer znatno manjša (93%) od realizacije v letu 2007.
Ostali kazalniki so skoraj v celoti v okviru naþrtovanega, razen kazalnika o uporabi
elektronskih virov, ki še vedno presega priþakovanja in še kako opraviþuje vložena sredstva.

5.6

Dejavnost študentskih domov
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Priprava kratkoroþnega in
dolgoroþnega poroþila aktivnosti UP
ŠD v skladu z razvojnimi poroþili
Univerze na Primorskem in Vlade RS

Potrditev na organih ustanove

Realizirano

Zagotavljanje dejavnosti študentskih
domov in Pisarne za študentske
domove

Tekoþe in kvalitetno delo pisarne
in oddajanje sob

Realizirano

Poveþati število študentskih ležišþ

Veþje število ležišþ

Nerealizirano zaradi izgube
študentskih ležišþ v Dijaškem
domu v Portorožu in Presti Nova
Gorica

Pridobiti in aktivirati nove dodatne
kapacitete pri zasebnikih

Veþje število subvencioniranih
ležišþ

Realizirano (pridobljene so
dodatne subvencije pri zasebnikih
za Sežansko podroþje)

Pridobiti in aktivirati nove dodatne
kapacitete pri drugih pravnih osebah

Veþje število ležišþ

Realizirano





/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI



 

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Pridobivanje primernih lokacij in
investicijske dokumentacije za gradnjo
študentskih domov z neodplaþnim
prenosom zemljišþ ali predvidenim
nakupom

Pridobitev vsaj ene lokacije in
zemljišþa za ŠD v Kopru in
kampusu v Izoli.
Priprava investicijskega poroþila
in pridobivanje investicijske
dokumentacije.

Realizirano

Zagotoviti bivanje mednarodnim
študentom (poroþilo izmenjave
študentov)

Poskrbeti za bivališþa
mednarodnim študentom

Realizirano

Zagotoviti bivanje gostujoþim
profesorjem in raziskovalcem na
univerzi

Poskrbeti za bivališþa gostujoþim
profesorjem in raziskovalcem

Realizirano

Ureditev družinskih apartmajev
študentov, ki študirajo z otroki

Razpis za izbor najugodnejšega
ponudnika in priprava
dokumentacije za izvedbo

Nerealizirano, ker ni bilo
povpraševanja

Pridobitev in aktiviranje novih bivalnih Dodatna ležišþa za študente s
kapacitet študentom s posebnimi
posebnimi potrebami
potrebami

Nerealizirano, ker ni bilo
povpraševanja

Tekoþe in investicijsko vzdrževanje
obstojeþih kapacitet

Vzdrževanje nepremiþnin in
opreme v ŠD Portorož

Realizirano (glej Poroþilo
tekoþega in investicijskega
vzdrževanja UP ŠD)

Prilagoditi bivalne kapacitete,
parkirišþa (predvsem dostop) ter
oznaþiti poti študentom z drugaþnimi
potrebami

Nemoten dostop in gibanje
Realizirano
študentov z drugaþnimi potrebami

Prenova spletnih strani UP ŠD, in
vzpostavitev informacijske mreže
vseh subjektov, ki razpolagajo s
študentskimi ležišþi

Lažji dostop do podatkov

Delno realizirano, še potekajo
postopki

Dokonþna ureditev sedeža UP ŠD ter
poslovnih prostorov na Santorijevi
ulici, ureditev štirih delovnih mest

ureditev gretja, hlajenja in celotne
infrastrukture (telefon, fax,
rezalnik papirja, internet )

Realizirano

Urediti sistem financiranja UP ŠD

Ureditev urejenega vira
financiranja za nemoteno
poslovanje þlanice

Nerealizirano, ker nimamo
dodatnih novih kapacitet

Tabela 28: Kazalniki študentski domovi – kapacitete
KAZALNIK

PRIýAKOVANI REZULTATI V REALIZACIJA V

ŠTUDIJSKO LETO
2007/2008

% študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom
o subvencioniranju bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov *

ŠTUDIJSKEM LETU

2008/2009

ŠTUDIJSKEM LETU

2008/2009

10%

10% Realizirano

126

126 Realizirano

* Samo kapacitete UP ŠD v ŠD Portorož

V študijskem letu 2008/09 je bilo poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (126 ležišþ) in dveh
ležišþ v stanovanju v Izoli na razpolago še naslednje število ležišþ po drugih dijaških in
študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD:
- Dijaški dom v Portorožu razpisuje 80 ležišþ,
- Dijaški dom v Izoli razpisuje 50 ležišþ,
- Dijaški dom v Kopru razpisuje 200 ležišþ,
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Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 700 subvencioniranih ležišþ, od tega
50 v Sežani,
Dijaški dom Nova Gorica je na voljo 64 ležišþ.

Koncesionarji Študentskih ležišþ:
- Motel Port v Kopru 24 ležišþ,
- Doris Božiþ 17 ležišþ,
- Študentski dom Jadro 30 ležišþ.

LOKACIJE ŠTUDENTSKIH LEŽIŠý

ŠTEVILO LEŽIŠý

Dijaški dom Portorož

80

Študentski dom Portorož

126

Dijaški dom Izola

50

Dijaški dom Koper

200

Dijaški dom Nova Gorica

64

Subvencije pri zasebnikih

700

Koncesionarji študentskih ležišþ

71

Stanovanje v Izoli

2

SKUPAJ

1293

V tem obdobju je bilo skupaj prejetih 1430 vlog. Le del študentov je bilo nastanjenih na
študentskih ležišþih, 300 prosilcev je še ostalo na seznamu þakajoþih na dom. V primerjavi z
lanskim letom se je število ležišþ zmanjšalo zaradi zmanjšanja ležišþ v Dijaškem domu
Portorož in zaradi izgube ležišþ pri koncesionarju Presta, ki se ni prijavil na razpis resornega
ministrstva.
Ob tem smo kot novost v letu 2008 pridobili novih 30 ležišþ v zasebnem študentskem domu
Jadro v Kopru. Število ležišþ v primerjavi z lanskim letom se je zmanjšalo za skupno 24
postelj.

5.7

Upravne naloge univerze

Upravne naloge UP obsegajo upravno-administrativno in strokovno-tehniþne naloge, ki jih
skladno s Statutom UP, izvaja uprava UP oziroma tajništvo UP in tajništva þlanic UP.
V nadaljevanju so navedene naloge, vezane na tajništvo UP in kabinet rektorja UP (po
spremembi Statuta UP – naloge rektorata), ki v skladu s Statutom UP opravljata upravno administrativne in strokovno - tehniþne naloge ter druge skupne naloge za UP kot celoto,
zlasti na podroþju kadrovskih, splošnih, pravnih, finanþno – raþunovodskih zadev, investicij,
upravljanja premoženja ter promocije in protokola.
Izvajanje skupnih nalog opredeljenih v Statutu UP, je bilo financirano na podlagi Meril za
razporejanje letnih sredstev UP (Merila).
5.7.1

Služba za splošno - kadrovske, pravne in finanþno – raþunovodske zadeve
KRATKOROýNI

PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

Spremljanje sprememb in
vkljuþevanje v postopke



PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008
Priprava predlogov sprememb in
dopolnitev zakonodaje na podroþju



REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Realizirano.
Priprava »Stališþ Rektorske
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KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

priprave in obravnave
podroþne zakonodaje





PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008
plaþnega sistema v javnem sektorju

 

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

konference RS do problematike
povezane z uveljavitvijo novega
plaþnega sistema na javnih
univerzah« - v sodelovanju z UM in
UL.

Analiza stanja in opredelitev
pomanjkljivosti financiranja v obdobju
veljavnosti Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih
zavodov od leta 2004 do leta 2009 in
priprava predlogov sprememb uredbe.

Realizirano.
Pri pripravi sprememb Uredbe so
bila v veþini primerov upoštevana
izhodišþa in pripombe UP.

Izboljšanje organiziranosti in
urejenosti delovanja univerze

Sprejeta izhodišþa za izvedbo
doloþenega standarda kakovosti (CAF –
skupni ocenjevalni okvir za organizacije
v javnem sektorju)

Delno realizirano.
Imenovana je bila delovna skupina
in izvedbeno izobraževanje. V
postopku priprav so izhodišþa za
izvedbo konkretnih nadaljnjih
aktivnosti.

Priprava novih univerzitetnih
pravilnikov in sprememb
obstojeþih pravilnikov ter
izvedbenih predpisov, pogodb
in sporazumov

Sprejete spremembe in dopolnitve akta
o sistemizaciji in zaþetek uporabe v letu
2008

Realizirano.
Sprejem Akta o sistemizaciji
delovnih mest na UP (20.6.2008)
ter spremembe in dopolnitve tega
akta zaradi uveljavitve novega
plaþnega sistema 25.7.2008).

Sprejet akt o plaþah in zaþetek uporabe
v letu 2008

Delno realizirano.
Pripravljen je bil predlog Pravilnika
o plaþah, vendar zaradi uveljavitve
novega plaþnega sistema, veþina
doloþb ni bila veþ skladna s
predpisi. Zato se je pristopilo k
pripravi novega Akta o plaþah.

Sprejet akt o poslovanju z
dokumentarnim gradivom in zaþetek
uporabe v letu 2008

Nerealizirano.
Zaradi velikega obsega aktivnosti
pri uvedbi novega kadrovskega in
finanþnega informacijskega
sistema, je bilo nemogoþe izvesti
aktivnosti glede uvedbe novega
dokumentacijskega sistema –
upravljanje z dokumenti. Pravilnik
je sestavni del tega sistema, ki se
bo uvedel v letu 2009.

Sprejete Spremembe in dopolnitve
statuta UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik Štipendijskega sklada
UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik o dodeljevanju in
uporabi službenih mobilnih telefonov na
UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik o interesnih
dejavnostih študentov UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik o upravljanju likvidnosti
na podraþunih UP

Realizirano

Sprejeta Merila za razporejanje javnih
sredstev in za financiranje dejavnosti
UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik o napredovanju v
plaþne razrede na UP

Realizirano
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KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Sprejet Poslovnik o delu Upravnega
odbora UP

Realizirano

Sprejet Akt o prenehanju veljavnosti
Akta o delovanju raþunalniško
informacijskega centra UP

Realizirano

Sprejeta Pravila o izplaþevanju sredstev
za delovno uspešnost javnih
uslužbencev UP

Realizirano

Sprejet Pravilnik o rabi, varovanju in
uniþevanju peþatov in kljuþev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja in
tajništvu UP ter za izvajanje pooblastil
rektorja na þlanicah UP

Realizirano

Sprejet Akt o prenehanju veljavnosti
Akta o delovanju centra za jezike in
medkulturno komunikacijo UP

Realizirano

Sprejete Spremembe in dopolnitve Meril
za izvolitve v naziv visokošolski uþitelj,
znanstveni delavec in sodelavec UP

Realizirano

Drugi izvedbeni predpisi, pogodbe in
sporazumi

Realizirano

Reorganizacija strokovnih
služb UP (tajništvo UP in
tajništva þlanic UP)

Pripravljen in usklajen predlog
reorganizacije strokovnih služb

Delno realizirano
Predlog reorganizacije strokovnih
služb je vsebinsko vezan na
vzpostavitev novega naþina
poslovanja na finanþnem in
kadrovskem podroþju. Ob uvedbi
novih informacijskih sistemov, smo
pripravili izhodišþa za
reorganizacijo služb, ki jih bo
obravnaval kolegij dekanov v
prvem tromeseþju 2009.
Reorganizacija se bo izvajala fazno
in v letu 2009, predvidevamo
izvedbo 1. faze –reorganizacija
finanþnih, kadrovskih, pravnih in
informacijskih služb UP.

Izvedba revizije na ravni UP:
prva faza podjemne in
avtorske pogodbe

Izboljšanje delovanja univerze na
posameznih podroþjih poslovanja

Realizirano
Opravljena revizija rektorata in
þlanic UP-podjemne in avtorske
pogodbe, revizija CJMK, revizija
poslovanja Turistice in poslovanja
FM – izobraževalni del

Svetovalna funkcija þlanicam
UP

Pravoþasno in ustrezno reševanje
vprašanj s podroþij dela UP

Realizirano

Pravoþasno in ustrezno reševanje
pravnih vprašanj

Realizirano

Tekoþe izvajanje postopkov volitev in
imenovanj

Realizirano

Tekoþe izvajanje nepremiþninskih
zadev

Realizirano

Kakovostno in tekoþe delovanje
organov in delovnih teles univerze

Realizirano

Skrbniška funkcija in pravna
pomoþ delu organov UP in
njihovih delovnih teles
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KRATKOROýNI



 

PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008

Sodelovanje v pravnih in
sodnih postopkih UP in þlanic

Ustrezno in tekoþe reševanje postopkov
pred sodišþi

Realizirano

Sprotno spremljanje
finanþnega poslovanja UP

Sprotna finanþna analiza podatkov
Sprotno ugotavljanje finanþnega stanja
univerze in težav pri poslovanju
Pravoþasno ugotavljanje vzrokov za
nastali rezultat poslovanja
Pravoþasna vpeljava ustreznih ukrepov

Delno realizirano – obrazložitev
pod obrazložitev finanþne službe spodaj

Sprotna kontrola porabe
proraþunskih sredstev na
ravni UP

Zagotovitev in pregled nad namensko
porabo sredstev na ravni univerze

Delno realizirano – obrazložitev
pod obrazložitev finanþne službe spodaj in pod toþko realizacija v
zvezi z revizijami poslovanja

Sanacija finanþnega
poslovanja rektorata UP

Doseganje zadostnih prihodkov iz
poslovanja
Zadostno število zaposlenih v
strokovnih službah rektorata UP za
kvalitetno in pravoþasno izvedbo vseh
zahtevanih nalog

Delno realizirano.
S sprejemom meril in kontrolinških
pravil, se bo vzpostavil
transparenten naþin in zanesljivejši
naþin poslovanja financiranja
rektorata
Šele po izvedeni reorganizaciji
podpornih služb na UP bo mogoþe
zagotoviti visoko strokovnost,
kvalitetno in pravoþasno izvedbo
zahtevanih nalog ob zadostnem
št.zaposlenih.

Sanacija finanþnega
poslovanja UP PEF

Po izvedbi sanacijskih ukrepov
pozitivno poslovanje

Realizirano.
V letu 2008 je UP PEF poslovala z
minimalnim presežkom odhodkov
nad prihodki, kar je rezultat
sanacijskih ukrepov in pridobitve
dodatnih sredstev iz razpisa za
razvojne naloge.

Izvedba javnih naroþil na
ravni UP

Izvedba skupnih javnih naroþil,
dopolnitev postopkov izvedbe javnih
naroþil
Kakovostna izvedba postopkov javnega
naroþanja

Delno realizirano.
Izvedenih je bilo veþ skupnih javnih
naroþil za celotno UP, a s temi
aktivnostmi bo potrebno nadaljevati
tudi v naslednjih letih.

Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Dodatne realizirane naloge, ki niso bile predvidene v Letnem programu dela UP 2008:
KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI



PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Izobraževanje zaposlenih na
UP

Izvedba seminarja ZUP
30.9.2008
Izvedba izpita ZUP
15.10.2008
Izvedba predstavitve dokumentarnega
sistema in predstavitev CAF,
21.2.2008

Realizirano

Ustanovitev štipendijskega
sklada UP, podpis pogodb z
vlagatelji, vezava zbranih
namenskih sredstev,

Pridobitev sredstev za vsaj 60 štipendij in
podpis pogodb o štipendiranju

Delno realizirano – aktivnosti so
bile vse izvedene, do podpisa
pogodb o štipendiranju, ki so v fazi
usklajevanja.
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KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

kordinacija aktivnosti
(zaþasno skrbništvo) in
podpis pogodbe s skrbnikom
sklada (Kariernim centrom).
Palaþa Armeria-Foresteria:
plaþilo terjatve in ureditev
razmerij do izvajalcev

Dokonþna ureditev razmerij do izvajalcev

Realizirano

Priprava konkurenþne
prepovedi za zaposlene na
UP

Primerjalno podobna ureditev kot na UL
in UM, zašþita interesov UP

Delno realizirano (priprava osnutka
besedila), vendar splošni akt še ni
sprejet (v razpravi ima še dekanov
in direktorjev).

Priprava novega osnutka
Pogodbe o zaposlitvi na UP

Priprava besedila nove POZ zaradi
sprememb v plaþnem sistemu
(prevedba)

Realizirano

Uveljavitev novega plaþnega
sistema

Vsem javnim uslužbencem vroþeni
aneksi pogodb o zaposlitvah.
Sprejeta Navodila o delovni uspešnosti

Realizirano

Obrazložitev – pravni sektor UP
V Pravnem sektorju so bile v letu 2008 izvedene tekoþe oziroma stalne naloge, ki sodijo v
njen delokrog in obsegajo predvsem pravno pomoþ pri delovanju organov UP in njihovih
komisij (Upravni odbor UP, Senat UP, Statutarna komisija UP, Disciplinska komisija UP),
sodelovanje s pooblašþenimi odvetniškimi pisarnami pri vodenju sodnih postopkov, skrb za
ažurnost podatkov, vpisanih v sodnem registru (priprava predlogov za vpis podatkov v sodni
register), spremljanje zakonodaje s podroþja delovanja univerze in seznanjanje strokovnih
služb univerze, nudenje pravne pomoþi strokovnim službam univerze in strokovnim službam
þlanic UP, sodelovanje v komisijah za izvedbo javnih naroþil, sestavljanje in pregledovanje
pogodb in sporazumov, ki jih sklepa univerza, oblikovanje novih in dopolnitev obstojeþih
internih in splošnih pravnih aktov, priprava dokumentacije za ustanovitev novih þlanic,
svetovanje in priprava konkretnih gradiv za Rektorsko konferenco RS, skrbništvo nad
Štipendijskim skladom UP ter skrb nad rubriko pravnih aktov na spletni strani.


Obrazložitev kadrovsko - splošni sektor UP
V prvi polovici leta je kadrovska služba opravljala redne naloge službe, pregledovala
pogodbe o zaposlitvah, avtorske in podjemne pogodbe, sklepe in sporazume, ki jih izdaja
rektor pripravljene na þlanicah, svetovala kadrovskim delavcem na þlanicah ter sodelovala
pri pripravi Akta o organizaciji sistemizaciji delovnih mest na UP in izvajala kadrovska
opravila za zaposlene na rektoratu UP.
Ob uveljavitvi ZSPJS je izvedla aktivnosti za vzpostavitev novega plaþnega sistema in
sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Akta o organizaciji sistemizaciji delovnih
mest na UP s þimer se preimenovala in združila delovna mesta UP na podlagi Aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in Aneksa h kolektivni pogodbi za
raziskovalno dejavnost. Ob tem se je kadrovska služba reorganizirala in se oblikovala v
okviru kadrovsko-splošnega sektorja. Vsem javnim uslužbencem so bili v skladu z ZSPJS
vroþeni aneksi k pogodbam o zaposlitvah. Na splošno je nov plaþni sistem med javnimi
uslužbenci v visokošolskih zavodih, tako tudi na UP, povzroþil kar nekaj nezadovoljstva, ker
so nove razvrstitve povzroþile nova nesorazmerja v primerjavi z drugimi dejavnostmi v
javnem sektorju. Na neusklajenosti smo opozarjali MJU in MVZT ter v okviru Rektorske
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konference pripravili posebno gradivo o problematiki uvedbe novega plaþnega sistema in
predlagali konkretne spremembe aktov.
V skladu z novim plaþnim sistemom je kadrovski sektor izvedel postopke – skupaj s
þlanicami pri pripravi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev UP v plaþne razrede,
Navodil o delovni uspešnosti ter svetoval kadrovskim službam þlanic pri oblikovanju pogodb
o zaposlitvah.
Ker je na UP veþje število pogodb o zaposlitvah za doloþen þas, s krajšim delovnim þasom in
veliko pogodb o zaposlitvah z razliþnimi pedagoškimi in raziskovalnimi obremenitvami na
razliþnih þlanicah ter pogodb o zaposlitvah za dopolnilno delo na raziskovalnih projektih je
kadrovski sektor ob priþetku študijskega leta pregledal cca. 400 pogodb.
Konec leta je bilo izvedeno izobraževanje za implementacijo kadrovsko raþunovodskega
programa. Tako so bili storjeni prvi koraki za v delovanje enovite kadrovske evidence oz.
kadrovskega sistema.
Kadrovska služba- sektor je izvajal administrativno tehniþna opravila za univerzitetno
Komisijo za izvolitve v nazive, ki se je redno meseþno sestajala. Tako je sodelovala tudi pri
pripravi sprememb Meril za izvolitve v nazive visokošolski uþitelj, znanstveni delavec in
sodelavec na UP, ki je bil posredovan na Svet za visoko šolstvo v soglasje.
Kljub kadrovskim težavam – dve porodniški je kadrovski sektor opravil veþino naþrtovanih
nalog ter velik del nenaþrtovanih dodatnih del.
Na splošnem podroþju je bil izveden postopek skupnega javnega naroþila za zavarovanje
premoženja in oseb - sukcesivna dobava pisarniškega materiala, sukcesivna dobava
tonerjev, zavarovanje premoženja, oseb in premoženjskih interesov UP, notranje revidiranje
v letu 2008, nakup in implementacija programske rešitve za podroþje financ in raþunovodstva
UP, nakup in implementacija programske rešitve za podroþje kadrovanja UP, nakup in
vzdrževanje programske opreme za antivirusno in antispam zašþito, izdelava spletne stani
UP, izvedba revizije PGG projektne dokumentacije za CMK Izola, dobava in montaža
pohištva za UP FTŠ Turistica idr. Izvedli smo veþ izobraževanj za zaposlene na UP –
skupnih. Priþeli smo združevati doloþena opravila za veþ þlanic.
Obrazložitev finanþno- raþunovodska služba UP
Zaradi izredno slabe informacijske podpore finanþni službi so nas v celem letu spremljale
težave glede priprave konkretnih poroþil organom in drugih poroþil. Po odhodu vodje službe
za finance, je prišlo v službi do zaþasne prerazporeditve sodelavke, ki je bila zaposlena z
namenom vzpostavitve kontrolinga, na dela in naloge vodje. Zaradi navedenega, se
kontroling ni vzpostavil v obsegu, kot je bilo naþrtovano. V planu za leto 2009 imamo po
uvedbi novega informacijskega sistema za to podroþje tudi plan za ureditev te službe in
vzpostavitev potrebnih mehanizmov in aktivnosti. V letu 2008 smo uspeli sprejeti nova Merila
za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP. Na podlagi teh Meril bo
mogoþe celovito urejanje financiranja rektorata in þlanic na celovit, transparenten in ustrezen
naþin.
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5.7.2



 

Služba za protokol in odnose z javnostmi

Naloge s podroþja protokola in stikov z javnostmi izvaja Kabinet rektorja UP, ki je
protokolarne prireditve za leto 2008 realiziral na podlagi letnega programa, napovedanih
aktivnosti rektorata UP in þlanic UP ter priþakovanih oziroma planiranih finanþnih virov.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Konferenca Medkulturnega dialoga
kot temeljna vrednost EU, 7.1 in
8.1.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

1. seja Rektorske konference RS
pod predsedstvom Univerze na
Primorskem, 11.1.2008

Sklic in priprava gradiv

Realizirano

Obisk Univerze v Novi Gorici,
15.1.2008

Priprava gradiv za obisk in
udeležba

Realizirano

7. razširjena seja Sveta partnerjev,
Zavod RS za zaposlovanje OS
Koper, 30.1.2008

Udeležba na seji

Realizirano

Razstava Med nebom in zemljo,
društvo za opazovanje in
prouþevanje ptic Slovenije DOPPS,
15.2.2008

Pomoþ pri pripravi razstave

Realizirano

Konferenca Univerza in
vseživljenjsko uþenje, 10.3.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

Slovesna promocija doktorjev
znanosti UP, 17.3.2008

Podelitev doktorata naslednjim
doktorjem znanosti: dr. Polona
Tratnik, dr. Mimi Urbanc, dr.
Klavdija Kutnar, dr. Ellemos
Gulev

Realizirano

Koncert APZ s podelitvijo priznanj
najuspešnejšim študentom in
uþiteljem, 17.3.2008

Udeležba

Delno realizirano: Poskusna
metodologija za priznanja
najuspešnejšim študentom in
uþiteljem je bila predstavljena na
kolegiju dekanov in direktorjev
þlanic UP, a ne potrjena.
Sprejem za najbolje ocenjene
študente je bil realiziran
21.10.2008.

Razvojna konferenca o zasnovi
raziskovalnih in študijskih
programov, 18.3. in 19.3.2008

Udeležba in organizacija
konference

Realizirano

Okrogla miza o merilih in kakovosti
na UP, 20.3.2008

Udeležba in organizacija
okrogle mize

Realizirano

Slavnostna seja Senata UP,
21.3.2008

Pregled dosežkov v letu 2007 in
podelitev priznanj UP

Realizirano

EUA Spring Conference 2008, 26.3
– 29.3.2008

Udeležba na konferenci in
predstavitev UP

Realizirano

Inavguracijsko predavanje dr.
Boštjana Antonþiþa, 9.4.2008

Inavguracijsko predavanje z
naslovom Modeliranje
notranjega podjetništva

Realizirano

Slovesen podpis sporazuma med
UP in Nacionalnim inštitutom za
biologijo, 15.4.2008

Priprava in podpis sporazuma o
sodelovanju pri pripravi in
izvajanju študijskih programov
»Bioinformatika« in »Sistemska
biologija«

Realizirano

Obisk Univerze v Trstu, 26.4.2008

Priprava gradiv za obisk in

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE





PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008
udeležba

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Obisk univerze v Benetkah,
6.5.2008

Priprava gradiv za obisk in
udeležba

Realizirano

Obisk Slovenskega raziskovalnega
inštituta v Trstu (SLORI) ter Narodne
in študijske knjižnice v Trstu,
8.5.2008

Priprava gradiv za obisk in
udeležba

Realizirano

Sreþanje predstavnikov The Alps
Adriatic Rector's Conference,
10.5.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

Obisk univerze na Reki

Priprava gradiv za obisk in
udeležba

Realizirano

Okrogla miza Predstavitev izhodišþ
razvojne strategije UP za obdobje
2009-2013, 15.5.2008

Priprava gradiv, organizacija in
udeležba

Realizirano

Sreþanje rektorjev univerz v
Sloveniji in rektorjev univerz v
Avstriji na Slovenskem znanstvenem
inštitutu na Dunaju, 19.5.2008

Priprava gradiv in udeležba

Realizirano

Obisk prof. Franca Rizzija,
direktorja, Unione delle Università
del Mediteraneo,22.5.2008

Priprava gradiv za obisk in
organizacija obiska

Realizirano

Obisk prorektorice Univerze v
Krakovem, 22.5.2008

Priprava gradiv za obisk in
organizacija obiska

Realizirano

Otvoritev novih prostorov UP
TURISTICA, 23.5.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Slovesna podelitev nagrad za
najboljši poslovni naþrt Primorske,
Podjetna Primorska 2007/08,
26.5.2008

Udeležba

Realizirano

Novinarska konferenca UP VŠZI,
29.5.2008

Predstavitev študijskih
programov UP VŠZI

Realizirano

Slovesni podpis sporazuma o
ustanovitvi Štipendijskega sklada
UP, 5.6.2008

K štipendijskemu skladu so
pristopili: Istrabenz d.d., Banka
Koper d.d., Intereuropa d.d.,
Cimos d.d., Luka Koper d.d.

Realizirano

Slovesen podpis ustanovne listine
EMUNI, 9.6.2008

Udeležba

Realizirano

Slovesen podpis dogovora o
partnerskem sodelovanju UP,
9.6.2008

Priprava in podpis dogovora o
partnerskem sodelovanju

Realizirano

Meeting of Directors General for
Hider Education (DHGE), 12.6. in
13.6.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

Posvet o zunanji evalvaciji UP,
12.6.2008

Organizacija in udeležba

realizirano

Konferenca Kakovost v mobilnosti
programa Vseživljenjsko uþenje,
13.6.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

3. seja Rektorske konference RS
pod predsedstvom Univerze na
Primorskem, 18.6.2008

Sklic in priprava gradiv

Realizirano

Obisk Univerze v Haifi – Izrael, 23.26.6.2008

Organizacija obiska in udeležba
Podpis sporazuma o
akademskem sodelovanju

Realizirano

Slovesni podpis sporazuma o

K štipendijskemu skladu so

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

ustanovitvi Štipendijskega sklada
UP, 30.6.2008





PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008
pristopili: Obþina Ilirska Bistrica,
Obþina Divaþa, Obþina Sežana,
Obþina Hrpelje-Kozina, Obþina
Izola, Obþina Pivka

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Obisk brazilske veleposlanice, nje.
eksc. gospa Débora Vainer
Barenboim,3.7.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Slovesen podpis Sporazuma med
UP, Urbanistiþnim inštitutom RS in
Zavodom za gradbeništvo Slovenije,
8.7.2008

Priprava in podpis sporazuma o
sodelovanju pri pripravi in
izvajanju študijskih programov
Urbanizem in gradbeništvo

Realizirano

Predstavitev knjige Figa v Istri,
9.7.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Obisk ameriškega veleposlanika, nj.
eksc. Gospod Yousif B. Ghafari,
10.7.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Invguracijsko predavanje dr. Slavka
Dolinška, 16.7.2008

Inavguracijsko predavanje z
naslovom Management
tehnologij – kljuþ
konkurenþnosti

Realizirano

Invguracijsko predavanje dr.
Zvoneta Vodovnika, 16.7.2008

Inavguracijsko predavanje z
naslovom
Vloga managerjev na podroþju
delovnih razmerij

Realizirano

Otvoritvena prireditev mednarodne
Poletne šole dietetike UP VŠZI,
18.8.2008

Udeležba

Realizirano

4. seja Rektorske konference RS
pod predsedstvom Univerze na
Primorskem, 28.8.2008

Sklic in priprava gradiv

Realizirano

Sprejem organizatorjev in športnikov
svetovnega prvenstva v futsalu,
28.8.2008

Udeležba

Realizirano

Novinarska konferenca o aktualnih
vprašanjih delovanja UP, 11.9.2008

Seznanitev medijev z aktualnimi
vprašanji

Realizirano

Dan i.šole: Dizajn&Inovacija,
25.9.2008

Udeležba

Realizirano

Slovesen podpis Sporazuma med
UP, Obþino Sežana, podjetjem
Primorje d.d., podjetjem Kraški zidar
d.d. in podjetjem Projekt d.d. Nova
Gorica, 6.10.2008

Priprava in podpis sporazuma o
sodelovanju pri pripravi in
izvajanju študijskih programov
Urbanizem in gradbeništvo

Realizirano

5. seja rektorske konference RS pod
predsedstvom Univerze na
Primorskem, 9.10.2008

Sklic in priprava gradiv

Realizirano

Slovensko-brazilska delavnica,
17.10.-17.10.2008

Udeležba

Realizirano

Latinsko-ameriški veþeri, 15.10.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Slovesna promocija doktorjev
znanosti, 20.10.2008

Podelitev doktorata naslednjim
doktorjem znanosti: dr.
Valentina Franca, dr. Doris
Gomezelj Omerzelj, dr. Boštjan
Plut)

Realizirano

Prireditev ýista destka, 21.10.2008

Udeležba

Realizirano

Sprejem najboljših študentov UP,
21.10.2008

Organizacija in udeležba

Realizirano
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE





PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Znanstveno sreþanje Zgodovina
pozabe in razstava o aferi Dreygus,
23.10.2008

Udeležba

Realizirano

European University Assocation
(EUA) Autumn Conference 2008,
22.10.-24.10.2008

Udeležba na konferenci

Realizirano

Sveþan zakljuþek državnega
prvenstva v programiranju
(Univerzitetni programski maraton),
25.10.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Invguracijsko predavanje dr. Lucije
ýok, 27.10.2008

Inavguracijsko predavanje z
naslovom Medkulturna
jezikovna vzgoja kot družbena
in osebnostna rast

Realizirano

Invaguracija dekanje UP
TURISTICE, dr. Aleksandre
Brezovec, 7.11.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Novinarska konferenca o
dejavnostih UP, povezanih z Indijo,
13.11.2008

Organizacija in udeležba
Predstvitev zbornika o
slovensko-indijskih odnosih
Indian Studies – Slovenian
contributions

Realizirano

Konferenca Mednarodna primerjava
izobraževalnih sistemov: Evropski
model?, 13.11. in 14.11.2008

Udeležba

Realizirano

6. seja Rektorske konference RS
pod predsedstvom Univerze na
Primorskem, 19.11.2008

Sklic in priprava gradiv

Realizirano

6. valovanja: Ideje so v zraku – jih
znamo ujeti?, 25.11.2008

Udeležba

Realizirano

Konferenca Launching of the
Network of Meiterranean
Universities for Education for
Sustainable Development, 18.11. in
19.11.2008

Udeležba

Realizirano

Konferenca From bologna to Bruges
and far Beyond, 1.12.-4.12.2008

Udeležba

Realizirano

Obisk turške veleposlanice, nje.
eksc. gospa Ayse Sezgin, 4.12.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Konferenca Freedom and
Democracy, 4.12.2008

Udeležba

Realizirano

Predavanje: razvoj UP do leta 2020,
4.12.2008

Soorganizacija in udeležba

Realizirano

Konferenca o financiranju visokega
šolstva in upravljanju univerz, 5.12.
in 6.12.2008

Udeležba

Realizirano

Obisk ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, g. Gregorja
Golobiþa, 15.12.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Obisk ministra za zunanje zadeve,
g. Samuela Žbogarja, 17.12.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Konferenca ZDA – nova realnost?,
17.12.2008

Organizacija obiska in udeležba

Realizirano

Prednovoletni sprejem, 17.12.2008

Organizacija in udeležba

Realizirano

Posodobitev vsebin spletnih strani

Vsebinska in oblikovna zasnova

Delno realizirano: Vsebinska in
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008
posodobljenih spletnih strani ter
vzpostavitev posodobljene
spletne strani

UNIVERZE

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

oblikovna zasnova posodobljenih
spletnih strani.
zaradi omejenih kadrovskih
zmožnosti in zasedenosti vodij
strokovnih služb nova spletna stran
ni bila vzpostavljena

Glasilo UP, december 2008

Izdaja glasila Univerza na
Primorskem pred novimi izzivi

Realizirano

Usklajena promocija UP

Meseþno planiranje
promocijskih aktivnosti
Uþinkovitejša in poenotena
promocija UP

Realizirano

Dodatne realizirane naloge, ki niso bile predvidene v Letnem programu dela 2008
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

UNIVERZE

9RGHQMH5HNWRUVNHNRQIHUHQFH56
5.56

5.7.3

OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Realizirano

Investicije UP
KRATKOROýNI

PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

Tekoþe izvajanje naþrta
investicij univerze v skladu z
Dolgoroþnim investicijskim
naþrtom UP za obdobje od leta
2007 do leta 2011



.UHSLWHYYORJHLQXJOHGD5.56
YGRPDĆHPLQPHGQDURGQHP
SURVWRUXLQRNUHSLWHYQMHQLK
DNWLYQRVWLSULSUDYDSUHGORJD
]DNRQDRXQLYHU]L

REALIZACIJA V LETU 2008 Z

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

CMK: pridobitev gradbenega dovoljenja –
realizacija pogodbe o prenosu parcel iz
javnega dobra na UP

Realizirano

Priprava in potrditev DIIP za študentske
domove v Livadah

Realizirano

Pridobitev zemljišþa za kampus Sonce v
Kopru

Realizirano

Preverjanje posameznih lokacij za
študentske domove na obali (Ferrarska
Koper, samski dom Lucija)

Realizirano

Pridobitev dodatnih nepremiþnin,
namenjenih za ŠD na obali

V realizaciji

Pridobitev dodatnega zemljišþa na
obmoþju ŠD Korotan

Nerealizirano zaradi previsoke
cene in odsotnosti virov

Priprava podlag za spremembe
prostorskih aktov za obmoþje Livade Izola

V realizaciji

Priprava investicijske dokumentacije in
izvedba idejnega naþrta za objekt
Drevored 1. maja 9 v Izoli z novim
programom

V realizaciji

Dogovor o ustanovitvi stavbne pravice za
palaþo Baseggio v Kopru z MOK

V realizaciji

Priprava idejne zasnove objekta Borilnica
– palaþa Baseggio v Kopru

Realizirano
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KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

 

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Dogovor o pravno premoženjskih
razmerjih med UO VŠZI in med Splošno
bolnišnico Izola

V realizaciji

Sklenitev pogodbe z Obþino Sežana za
Fakulteto za urbanizem in gradbeništvo

Nerealizirano zaradi zamikov
pri akreditaciji programa

Izvedba postopkov za
pridobitev novih prostorov za
izvajanje dejavnosti
posameznih þlanic in
infrastrukturnih centrov

Realizirano (zemljišþe)

Poveþanje bivalnih kapacitet
študentskih domov

V realizaciji

Tekoþe investicijsko
vzdrževanje prostorov in
opreme

Podpisani aneksi k pogodbi za
investicijsko vzdrževanje, za intervencije
in za pripravo dokumentacije

Realizirano

Uskladitev porabe sredstev investicijskega
vzdrževanja med þlanicami in rektoratom

Realizirano
Nerealizirano zaradi celoletnih
naporov UP finanþno zakljuþiti
tekoþe investicije

Izvedba postopkov za
pridobitev še neizkorišþenega
dela kredita za investicije,
opredeljene v Dolgoroþnem
investicijskem naþrtu UP za
obdobje od leta 2007 do 2011,
na podlagi Zakona o poroštvu
RS za obveznosti UP iz
naslova kreditov, najetih za
sofinanciranje razširitve in
posodobitve prostorskih
pogojev
Opredelitev dokonþnega
finanþnega pokritja
investicijskega projekta
Armerija Foresterija

Pridobitev zadostnih finanþnih virov za
finanþni zakljuþek investicije
Plaþilo neporavnanih obveznosti za
investicijo Armerija-Foresterija

Realizirano

Uvedba enotne evidence
nepremiþnin UP

Izveden popis vseh nepremiþnin v lasti UP
v sodelovanju s þlanicami
Pripravljena ocena vrednosti nepremiþnin
v lasti UP

Realizirano

Vpis nepremiþnin v zemljiško knjigo

Delno realizirano

Dodatne realizirane naloge, ki niso bile predvidene v Letnem programu dela 2008
KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Pregled stanja investicij in
sprejem na UO UP

Izdelava poroþila o stanju investicij UP,
obvešþanje UO UP o investicijah UP

Realizirano

Priprava analize razliþnih
variant investicije za Fakulteto
za management

Priprava podlage za odloþitev o umestitvi
FM

Realizirano

Priprava Srednjeroþnega
naþrta investicij za obdobje
2009-2013

Pripravljen in na UO UP potrjen
srednjeroþni naþrt investicij v letih 20092013

Realizirano

5.7.4


REALIZACIJA V LETU 2008 Z

Služba za informatiko
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KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

Obnovitev licenc programske
opreme





PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Obnovljena pogodba, delujoþa programska
oprema na UP

Realizirano

Obnovljena pogodba
Delujoþa programska oprema na UP

Realizirano

Obnovljena pogodba
Delujoþa programska oprema na UP

Realizirano

Obnovljena pogodba
Delujoþa programska oprema na UP

Realizirano

Obnovljena pogodba
Delujoþa programska oprema na UP

Realizirano

Obnovljena pogodba

Realizirano
Pripravili in podpisali smo
enotno pogodbo (isti pogoji in
zahteve za vse þlanice)

Nadaljnja širitev omrežja
EDUROAM na UP

Sistem EDUROAM uveden na novih
lokacijah (boljša pokritost delovanja)

Realizirano
Dodatna toþka ZRS, študijsko
središþe Celje (FM), boljša
postavitev – lokaciji FHS,
nadgradnja – delovanje,
pasovna pokritost

Aktivno sodelovanje z
podjetjem Microsoft

Cenovno izboljšanje pogojev, veþji razpon
storitev za UP

Realizirano
Realizirano
Aplikacijsko ima to podroþje
rešeno le v ZRS. Rešitev pa
na žalost ni prenosljiva na
ostale þlanice. Na tem
podroþju prednjaþi rešitev, ki
jo uporablja DDC. V letu 2009
bo potrebno poenotiti rešitev
na UP

Pregled in analiza stanja na
podroþju vodenja javnih
naroþil

Enotna programska rešitev UP

Sodelovanje med RIC in
ARNES na podroþju skupnih
projektov

Postavitev sodelovanja na postavitvi
skupnih projektov na nivoju javnih univerz v
sodelovanju z ARNES

Realizirano
Delovni sestanki so pripeljali
do delovne skupine in
skupnega nastopa do
ministrstva (projekt EEN)

Evidentiranje in popis skupne
strojne opreme na nivoju UP

Pregled opreme, priprava plana dopolnitve
skupne programske in strojne opreme

Realizirano
Delitev lastništva strojne
opreme med ZRS, ARNES,
PINT

Dostopnost storitev UP

Hitrejša povezava KP –Piran

Realizirano

Zagotovitev protivirusne
zašþite na nivoju IS UP

Delujoþa protivirusna zašþita na strežnikih
in delovnih postajah UP
Evalvacijsko poroþilo

Realizirano
Izbran ponudnik AMIS z
rešitvijo
F-Secure

Zagotavljanje zašþite pred
nezaželeno in zlonamerno
pošto na nivoju IS UP

Delujoþa protivirusna (Anti Spam) zašþita
na poštnih strežnikih UP
Evalvacijsko poroþilo

Realizirano

Vzpostavitev poslovnega
informacijskega sistema UP

Pravilno kreirana vsa zahtevana poroþila

Realizirano
Preko poroþil iz VIS-a
(študentski informacijski
sistem) se zahteva poroþila
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KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE

 

REALIZACIJA V LETU 2008
Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

posredujejo ''uporabnikom''
Zagotovljena sledljivost postopkov
Uvedena raþunovodski in kadrovski sistem
na UP

Realizirano
December – zagon z
januarjem 2009

Prenova spletnih strani UP

Prenovljene spletne strani z uvedenim
CMS-jem (Central Management System)

Realizirano
Raþunalniško okolje in rešitev
pripravljena, strani so delujoþe
na testnem strežniku, delamo
še na vsebini in temu ustrezni
dodelavi spletnih strani(leto
2009)

Vzdrževanje in upravljanje
obstojeþe strežniške in
uporabniške raþunalniške
opreme

Delujoþa raþunalniška oprema

Realizirano
LETNE NALOGE

Vzdrževanje in upravljanje
obstojeþe komunikacijske
opreme

Delujoþa komunikacijska infrastruktura UP

Skrb za dostopnost knjižniþno
informacijskih baz UP

Informirani uporabniki

Zagotavljanje zanesljivosti
delovanja IS UP

Redno vzdrževana oprema

Upravljanje mrežnih slovarjev
na ravni UP

Delujoþi spletni slovarji za zaposlene in
študente UP

Povezovanje s sorodnimi
institucijami

Povezanost s sorodnimi strokovnimi
institucijami

Spremljanje trendov razvoja
informatike

Izvedeni obiski in sestanki s sorodnimi
institucijami

Nakupi strokovne literature

Zagotovljena strokovna literatura s
podroþja storitev RIC UP

Promocija in evalvacija
odprto-kodnih rešitev na UP

Evalvacija odprtokodnih rešitev na UP

Dodatne realizirane naloge, ki niso bile predvidene v Letnem programu dela 2008
KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Pregled, priprava in izbor
ponudnika za podroþje
mobilne telefonije

Enoten ponudnika na nivoju UP

Pripravljen je bil predlog, v letu
2009 bomo izbor združili z
izborom ponudnika fiksne in IP
telefonije

Zagon in postavitev spletne
prodajalne za študente

Spletni portal, kjer lahko študenti ugodno
nakupijo strojno opremo

Zagon spletne prodajalne
uni-etrgovina.si

5.8

Nacionalno pomembne naloge

5.8.1

Skrb za slovenšþino

Aktivnosti na podroþju skrbi za slovenšþino so se izvajale v Centru za jezike in medkulturno
komunikacijo UP (CJMK UP) in pri þlanicah UP (UP FHŠ, UP PEF in UP ZRS).
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

CJMK UP
Zagotavljanje pogojev za
mednarodne študijske izmenjave,
praktiþno usposabljanje študentov

Izvedba 60 urnega intenzivnega
teþaja slovenšþine dvakrat letno

Realizirano

UP FHŠ in UP ZRS
Mednarodna poletna šola Poletni
teþaji slovenskega jezika »Halo,
tukaj slovenski Mediteran!«

Izvedba dvotedenske poletne
šole, 70 udeležencev

Realizirano
Teþajev se je udeležilo 60
udeležencev razliþnih starostnih
skupin in iz razliþnih držav. Teþaji
so bili po mnenju teþajnikov in
lektoric izvedeni uspešno, številni
teþajniki se na teþaje vraþajo.

Preverjanje znanja slovenšþine

20 udeležencev

K teþaju je pristopilo 11 teþajnikov.
Upad udeležbe na teþajih beležijo
tudi na drugih centrih za
preverjanje znanja slovenšþine.

Lektorat slovenskega jezika na
Univerzi Ca' Foscari v Benetkah

20 udeležencev

Realizirano

Ohranjanje pestrosti in bogastva
slovenskih dialektov

40 udeležencev

Nadaljevanje dejavnosti na projektu
NASIK v zaledju slovenske Istre in
slovenskem zamejstvu v
Italiji(zbiranje dialektološkega
gradiva po vprašalnicah, analiza
gradiva), transkripcija in analiza
gradiva iz že obstojeþih virov
(strokovna in znanstvena dela,
diplomske naloge); priprave na
organizacijo tradicionalnega
znanstvenega sestanka Slovenski
dialekti v stiku.

Skrb za sodobne jezikovne vire na
podroþju strokovnega jezika (jezik
turizma)

Pridobljenih 40 besedilodajalcev
in približno 5 milijonov besed
gradiva

Korpus turistiþnih besedil je bil
izdelan, predstavljen strokovni in
znanstveni javnosti, prosto
dostopen na
http://jt.upr.si/turisticnikorpus.
Izdelan je bil iskalnik za osnovno
iskanje po korpusu, prav tako je bil
izveden prvi del korpusnih analiz za
urejanje Turistiþnega
terminološkega slovarja kot
nadgradnje projekta (sodelovanje s
Slovensko turistiþno organizacijo).

Sodelovanje pri organizaciji
mednarodne konference »Slovenski
jezik v stiku«

40 aktivnih udeležencev, 60
ostalih udeležencev

Realizirano

Razvoj turistiþne terminologije v
slovenskem jeziku

Priprava slovarja in
posvetovanje

UP FTŠ Turistica

5.8.2

Nerealizirano (še v fazi priprave)

Visokošolska prijavno-informacijska služba

UP je Visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS) ustanovila v zaþetku leta 2004.
Namen ustanovitve VPIS je bil, da se v sodelovanju z Visokošolsko prijavno-informacijsko
službo Univerze v Ljubljani (VPIS UL) izvedejo priprave za samostojno izvedbo prijavnosprejemnega postopka za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP v študijskem
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letu 2005/06. Zaradi pomanjkanja finanþnih sredstev v preteklih letih, podobno tudi v letu
2008, niso bile realizirane dodatne zaposlitve v VPIS, ki so potrebne za izvedbo celotnega
prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP.
Zaradi zgoraj navedenega je prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov v 1.
letnik dodiplomskih študijskih programov UP v preteklih študijskih letih kot tudi v študijskem
letu 2008/09 izvedla VPIS UL, medtem ko je VPIS izvajala splošne naloge s podroþja dela
VPIS, prijavno-sprejemni postopek za vpis tujih državljanov (Slovencev brez slovenskega
državljanstva in tujih državljanov iz držav, ki niso þlanice Evropske unije) v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov UP in sodelovala pri izvedbi prijavno-sprejemnega
postopka za vpis slovenskih državljanov in državljanov iz držav þlanic EU v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov UP.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Celovito poznavanje prijavnosprejemnega postopka za vpis.

Spremljanje in spoznavanje
celotnega prijavno-sprejemnega
postopka za vpis.

Realizirano

Informiranje kandidatov o prijavnosprejemnem postopku in
možnostih vpisa v dodiplomske
študijske programe UP.

Skrbništvo nad spletno stranjo VPIS
UP (v slovenskem, angleškem in
italijanskem jeziku)

Realizirano

Svetovanje kandidatom pri vseh
vprašanjih glede prijavnosprejemnega postopka in možnostih
vpisa v dodiplomske študijske
programe UP

Realizirano

Veþ izvedenih predstavitev
študijskih programov UP in prijavnosprejemnega postopka za vpis

Realizirano

Sprejem rokovnika prijavnosprejemnega postopka za vpis
2008/09 na Senatu UP

Realizirano

Izdaja odloþb o priznavanju za
namen nadaljevanja izobraževanja

Realizirano

Izdaja sklepov o rezultatu izbirnega
postopka

Realizirano

Izdelan projekt za vzpostavitev
VPIS za izvedbo priprav za
vzpostavitev službe v letu 2009

Nerealizirano (zaradi
pomanjkanja fin. sredstev in
kadra)

Izvedba prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih državljanov
v št. l. 2008/09.

Priprava projekta za vzpostavitev
VPIS, ki bi samostojno izvedla vse
naloge

5.8.3

Pisarna za študentske domove

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Podpis pogodbe z ministrstvom za
dodeljevanje subvencij

Podpis pogodbe za leto
2008/2009

Realizirano

Dodeljevanje subvencij

Izvedba nalog v skladu s 24., 25.
in 26. þlenom PSBŠ

Realizirano

Uskladitev cen storitev in stanarin UP
ŠD

Uskladitev cen storitev in
stanarin v skladu s kalkulacijami
in smernicami

Realizirano

Zagotavljanje dejavnosti študentskih
domov in Pisarne za študentske
domove

Tekoþe in kvalitetno delo pisarne
in oddajanje sob

Realizirano
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KAZALNIK
Število študentov, za katere se
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
meril za subvencioniranje bivanja
Število študentov, za katere se
ponovno (na podlagi pritožbe)
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
meril za subvencioniranje bivanja



ŠTUDIJSKO LETO
2007/2008

 

NAýRT ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2008/2009

1430

Delno nerealizirano zato
bomo v bodoþe morali veþ
1600
narediti na obvešþanju
študentov
Realizirano

1

0

0

Nismo naþrtovali namešþanja
tujih študentov v javnih
študentskih domovih, ker je
eden od pogojev nastanitve
0 študentov slov državljanstvo.
Skladno z navodili resornega
ministrstva v javne domove
lahko se lahko namešþa le
študente Ceepus programa.

0

Nismo naþrtovali namešþanja
tujih študentov v javnih
študentskih domovih, ker je
eden od pogojev nastanitve
0 študentov slov državljanstvo.
Skladno z navodili resornega
ministrstva v javne domove
lahko se lahko namešþa le
študente Cepus programa.

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, na krajših
izmenjavah v RS

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, ki so redno
vpisani na dodiplomski študij

5.9

REALIZACIJA ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2008/2009

Univerzitetni šport
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

Nadaljevanje vzpostavljanja pogojev
za delovanje Centra za šport
univerze na Primorskem (CŠUP).

Priprava in usklajevanje programov
športnih aktivnosti

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Imenovanje predstojnika CŠUP.

Nerealizirano / predstojnik CŠUP
še ni bil imenovan

Priprava izhodišþ in podlag za
umestitev športa med obvezne
izbirne predmete v kreditni
sistem ECTS.

Pripravljena so izhodišþa in
podlage za pripravo uþnih naþrtov

Priprava ustreznih splošnih
aktov za nemoteno in uþinkovito
delovanje CŠUP.

Nerealizirano / poslovnika o
delovanju CŠUP ni bil sprejet

Vzpostavitev sodelovanja s
podobnimi univerzitetnimi
športnimi centri v domovini in
tujini

Sodelujemo z UM, UL, z
univerzami v tujini še pridobivamo
kontakte

Izvedba športnih vsebin v
sodelovanju z UŠZP.

Izvedeni so bili programi športnih
vsebin:
• Redna rekreativna vadba
(košarka, odbojka, futsal, aerobika,
joga, badminton, plavanje, namizni
tenis,...)
• Izobraževalni program ( vaditelj
aerobike)
• Športno zabavni program (bela
þista desetka, cvetoþa þista
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



 

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

desetka, þista desetka)
• Tekmovalni program
(univerzitetna liga)
• Program univerzitetnih
reprezentanc (ekipa za košarko,
odbojko, futsal)
Priprava naþrta pridobivanja
dodatnih vadbenih kapacitet

Pridobitev dodatnih vadbenih
kapacitet v Izoli in Portorožu ter
v krajih z dislociranimi oddelki

Izvedba programa veslanja v Izoli
(VK Izola),
Pridobljeni dodatni termini v
dvorani pomorske šole v Portorožu,
v Izoli in na dislociranih oddelkih
nismo pridobili dodatnih terminov

Nadaljevanje aktivnosti za formiranje
univerzitetnih ekip

Sestava univerzitetnih ekip za
tekmovanja na državnih in
mednarodnih prvenstvih

Sestavili smo ekipe za:
futsal, košarko, odbojko

Motiviranje študentov za aktivno
športno udejstvovanje.

Promocija ponujenih športnih
aktivnosti za študente.

Promocija in informiranje þlanic o
športnih programih

Priprava letakov ali biltena o
športnih vsebinah, objava v
univerzitetnem þasopisu Kažin,
objava na spletni strani

Veliko boljši odziv študentk in
študentov na ponujenih športnih
vsebinah

Promocija univerze skozi šport

Razpis in izvedba lige ali
turnirjev na katerih sodelujejo
srednješolske ekipe

Ekipa dijakov vkljuþena v
univerzitetno ligo

Izobraževanje strokovnega kadra

Organiziranje teþajev za
pridobiti naziv vaditelj,
inštruktor,…

Usposobljen strokovni kader za
vodenje aerobike

Udeležba univerzitetnih ekip na
tekmovanjih in sreþanjih

Sodelovanje na državnem
prvenstvu v individualnih športih
in igrah z žogo

Sodelovali smo na državnem
prvenstvu v:
• Košarki
• Odbojki
• Futsalu
• Smuþanju
• Deskanju (državni prvak)
• Tenisu
• Odbojka na mivki
Sodelovali smo na Evropskem
univerzitetnem prvenstvu v futsalu

Organizacija športnih tekmovanj in
sreþanj

Soudeležba pri organizaciji
svetovnega univerzitetnega
prvenstva v futsalu, organizacija
mednarodnih športnih sreþanj

Izvedli smo svetovno univerzitetno
prvenstvo v futsalu

5.10 Interesna dejavnost študentov
5.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Poroþilo je sprejel Študentski svet UP na 1. redni seji 3. 2. 2009.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

Povezovanje in sodelovanje
študentskih svetov na državnem



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z

Veþja informiranost þlanov ŠS o
aktivnostih na ostalih slovenskih

Delno realizirano:
- razprave okrog poslovnika o



OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

nivoju.



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008
univerzah.
Izmenjava idej in izkušenj.
Delovanje ŠS na državnem nivoju.

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

koordinaciji študentskih svetov
univerz.

Informiranje in usmerjanje študentov
skozi študijski proces.

Smiselna izbira izbirnih predmetov
ter vkljuþevanje študentov v
uporabne oblike neformalnega
izobraževanja

Realizirano:
- Ustanovitev Promotorja
mobilnosti, ki spodbuja in nudi
pomoþ študentom pri notranji ter
zunanji mobilnosti in izbiri
predmetov.
- Vzpostavitev in delovanje
Kariernega centra Univerze na
Primorskem.
- Vzpostavitev in delovanje
Svetovalnice predstavnikov
študentov.
- Izdelovanje spletne strani za
potrebe Študentskega sveta
univerze in študentskih svetov
þlanic univerze, ki bo omogoþila
lažje informiranje študentov.
- Ureditev celostne podobe
Študentskega sveta Univerze na
Primorskem.

Izvedba športnih aktivnosti.

Vkljuþevanje študentov v športne
aktivnosti.
Druženje in spoznavanje
študentov.
Spodbujanje delovanja športnih
ekip.

Realizirano:
- Študenti so se vkljuþevali v
razliþne športne programe
(rekreacija, športno-zabavne
manifestacije ýiste desetke,
univerzitetna liga, itd.).
- Število študentov, vkljuþenih v
ponujene športne dejavnosti je
nekoliko poraslo.
- V okviru univerzitetne lige so
sodelovale ekipe fakultet v
košarki, odbojki in futsalu.

Izvedba družabnih aktivnosti.

Veþja povezanost študentov.
Izboljšanje sodelovanja med
študenti in pedagoškimi delavci.

Realizirano:
- Uspešne izvedbe športno –
zabavnih prireditev ýistih
desetk.
- Izvedbe fakultetnih brucovanj.

Izvedba aktivnosti na podroþju
izobraževanja in kulture.

Pridobivanje dodatnih znanj.
Visoka udeležba študentov.

Realizirano:
Izvedba humanistiþnega tabora.
V okviru projekta Zdravi maj je
bil izveden niz okroglih miz na
temo zdravja in zdravega
življenja.
Na podroþju izobraževanja in
kulture so bile izvedene
nekatere vsebine v okviru
projekta Kultura raztura.

5.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Poroþilo je sprejel Svet študentov študentskega doma na seji 17. 2. 2009.
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REALIZACIJA V LETU 2008

KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU 2008

Organizacija sreþanj, druženj

Medsebojno spoznavanje, boljši odnosi

Realizirano

Upravljanje s skupnim prostorom

ýim boljša izkorišþenost skupnega
prostora

Realizirano

Redni sestanki vseh stanovalcev

Boljša obvešþenost stanovalcev

Delno realizirano

Tisk majic

Boljša povezanost, pripadnost

Nerealizirano

Skupno fotografiranje/almanah

Boljša povezanost, pripadnost

Nerealizirano

Dokonþna ureditev fitnesa

Veþ ukvarjanja s športom, zdravo življenje

Realizirano

Organizacija turnirjev (mali nogomet,
namizni tenis, šah, tarok,...)

Boljša povezanost, pripadnost, zdravo
življenje

Realizirano

Ustvarjalne delavnice

Stalne razstave v skupnih prostorih ŠD
Portorož

Delno realizirano





Z OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK
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5.11 Druga dejavnost univerze
5.11.1 Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP)
CJMK UP je deloval v okviru UP kot infrastrukturni center do sprejema sklepa Senata UP o
soglasju za pripojitev k UP FHŠ v letu 2008.
KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Izvajanje projektov
veþjeziþnosti in
medkulturnosti.

Realizacija: Priprava zasnove
konference Unity in diversity.

Prijava neuspešna.
Ponovna prijava v letu 2009.

Povezovanje in sodelovanje
na podroþju jezikovnega
izobraževanja.

Konstituiranje katedre;
vkljuþevanje katedre v projekt EUNOM.

Delo katedre na projektu preloženo.

Jezikovno uþenje in
pouþevanje (januar –
december 2008).

Delovanje centra kot organizacijske
enote UP:
- izvajanje dejavnosti s posebnimi
sporazumi s þlanicami,
- sodelovanje s ŠOUP pri delovanju
centra,
- sodelovanje z ambasado R Brazilije
na Dunaju in Univerzo v Trstu,
- sodelovanje z Ambasadami Francije,
Italije in Avstrije, Goethe inštitutom,
Inštitutom Charles Nodier.

Uþenje/pouþevanje: angleškega,
francoskega, španskega, nemškega,
ruskega in portugalskega jezika (20
skupin, 258 študentov);

Zagotavljanje pogojev za
mednarodne študijske
izmenjave, praktiþno
usposabljanje študentov.

Izvedba 60-urnega intenzivnega teþaja
slovenšþine za Erasmus študente.

Opravljeni intenzivni teþaji
slovenšþine za Erasmus študente.

Podpora in soorganizacija
znanstvenih dogodkov.

Priprava znanstvene konference
»L'histoire de l'oubli« za UP ZRS v
sodelovanju z Agence Universitaire de
frankophonie (AUF).

Organiziranje dejavnosti in prevajanje
gradiv (ýok, Bizjak,Zlobec);
sodelovanje z AUF in Francosko
ambasado pri izvedbi konference.

Izvajanje kulturnih in
izobraževalnih dejavnosti
(januar – december 2008).

Kulturne dejavnosti »Arbre à palabre«
Usposabljanje uþiteljev in sodelavcev
CJMK.

Zaradi organizacijskega prehoda
CJMK na UP FHŠ te dejavnosti
nismo izvedli.

Kulturne dejavnosti »Arbre à palabre«;
usposabljanje uþiteljev in sodelavcev
CJMK.

Vkljuþevanje uþiteljev v projekt
MERIDIUM (priprava gradiv);
redni delovni sestanki z lektorji.

Prevajanje gradiv za konference in
druge dogodke (januar – december
2008).

Prevedena gradiva za konference in
druge dogodke (v angleški in
francoski jezik).

Prevajanje in tolmaþenje.

tuji lektor za portugalšþino na UP in
Univerzi v Trstu;
knjižni paket Francoske ambasade v
Ljubljani.

Komentar:
Center za jezike in medkulturno komunikacijo Univerze na Primorskem (CJMK UP) je bil
ustanovljen leta 2006 kot univerzitetna enota, v letu 2008 pa se je vkljuþil v organizacijsko
strukturo Fakultete za humanistiþne študije univerze. Uþenje jezikov na CJMK UP je
»laboratorij« sodobnih informacijskih orodij za posredovanje jezikovnih vsebin, ki omogoþa
ob multimedijski podpori, komunikacijski strategiji in samostojno vodenem uþenju vkljuþenih
uresniþevati veþjeziþnost in medkulturnost študentov univerze ter zadovoljevati individualne
potrebe posameznika po znanju jezikov. UP in Študentska organizacija UP (ŠOUP)
uresniþujeta skupni cilj, to je doseþi veþjeziþnost študentov za uspešno uveljavljanje na trgu
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dela. Zato sta tudi v letu 2008 sodelovali pri skupnih projektih v skladu s Sporazumom o
sodelovanju (2005, 2007), ki odpira pot do veþjeziþnosti tako študentom kot zaposlenim na
univerzi in v okolju, v katerem deluje center (gospodarstvu, obrtni zbornici in drugim).
V letu 2008 je CJMK ponudil študentom in zaposlenim na UP pouk anglešþine (ravni po
evropskih smernicah B1 in B2), francošþine (A1), italijanšþine (A1 in A2), nemšþine (A1 in
A2), španšþine (A1), rušþine (A1 in A2) in portugalšþine (A1). V letu 2008 so na CJMK
pouþevali 4 lektorji (italijanšþina/nemšþina, rušþina, francošþina, anglešþina). Portugalšþino
pouþuje gostujoþi lektor portugalšþine, katerega financiranje je ponudila Vlada države
Brazilije. V letu 2008/09 je v pouk jezikov na CJMK vkljuþenih 20 skupin študentov (258
študentov).
V letu 2008 je CJMK UP kandidiral skupaj z UP FHŠ in UP ZRS kot partnerjema v dveh
mednarodnih projektih: v projektu EUNoM (European Universities Network on
Multilingualism, koordinator Universitat Oberta de Catalunya, Španija) in MERIDIUM
(Multilingualism in Europe as a Resource for Immigration – Dialogue Initiative among the
Universities of the Mediterranean, koordinator Università per stranieri Perugia, Italija). V
prvem projektu kandidatura ni uspela, koordinator bo ponovno kandidiral v letu 2009; v
drugem projektu pa je kandidatura uspela in se dejavnosti projekta že izvajajo.
5.11.2 Ameriški kotiþek Koper UP (AK UP)
KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI



PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Podaljšanje sporazuma o
sodelovanju med UP in
Veleposlaništvom ZDA
(pred 8. 6. 2008).

Podaljšan sporazum.

Sporazum je bil podaljšan 10. 7.
2008 za naslednja tri leta.
Tiskovna konferenca ni bila
izvedena, a je bilo poslano sporoþilo
za javnost.

Boljša obvešþenost
študentov in druge
zainteresirane javnosti o
študiju v ZDA in ZDA
nasploh.

Boljša obvešþenost študentov in druge
zainteresirane javnosti o študiju v ZDA
in ZDA nasploh.

Realizirano uspešno posredovanje
informacij študentom in ostali
javnosti iz Primorske in Slovenije o
študiju v ZDA ter posredovanje
informacij o štipendijah (javnosti in
þlanicam UP).

Izvedba kakovostnih
prireditev s poudarkom na
kulturi in izobraževanju.

Približno 20 izvedenih kulturnih ali
izobraževalnih prireditev (predavanja,
tematska konferenca, literarni veþeri,
filmske projekcije, razstave, itd.);
poglobljeno sodelovanje s slovenskimi
in obalnimi kulturnimi in
izobraževalnimi institucijami.

Realizacija 20 prireditev z razliþnih
podroþij v sodelovanju z Ambasado
ZDA v Ljubljani.

Vzpostavitev sodelovanja z
univerzami v ZDA.

Približno 5 izvedenih digitalnih video
konferenc (DVK) z ameriškimi
univerzami;
vzpostavljeno sodelovanje z ameriškimi
univerzami;
boljša prepoznavnost UP v ameriškem
visokošolskem prostoru.

Realizirana video konferenca in veþ
predavanj ameriških profesorjev v
sodelovanju z Ambasado ZDA v
Ljubljani.

Boljša prepoznavnost
centra in UP.

Približno 60 objav v slovenskih medijih;
ažurirana spletna stran;
poveþanje števila obiskovalcev AK UP;
boljša prepoznavnost AK UP in UP.

Realizirano v sodelovanju s
þlanicami, Študentsko organizacijo
UP, društvi študentov posameznih
fakultet.
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5.11.3 Karierni center UP (KCUP)
KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI



PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Izvedba programskih
aktivnosti s ciljem
izobraževanja študentov UP
in ostalih s podroþja
izgradnje kariernih poti.

Izvedba okroglih miz, predavanj in
delavnic v sodelovanju z drugimi
kompetentnimi organizacijami.

Organizirana je bila okrogla miza
na temo problematike zaposlovanja
mladih, delavnici Koraki do
zaposlitve in Razgovor z
delodajalcem (v sodelovanju z
agencijo Adecco) ter predavanje
Skrivnosti dobrega življenjepisa (v
sodelovanju z Mojedelo.com) ter
uvodno predavanje v študijskem
letu 2008/09 z naslovom Kaj so
naše kompetence.

Izvedba Informativnega
tedna KCUP.

Na enem mestu ponuditi informacije o
študiju na UP, o študijskih programih
UP in ostale informacije, povezane s
študijem na UP ter tako poveþati tudi
razpoznavnost UP.

Informativni teden KCUP je bil
izveden v februarju 2008,
informacije je v okviru tega tedna
poiskalo približno 100 dijakov.

Prevzem skrbništva
Štipendijskega sklada UP.

Vodenje in koordinacija vseh dejavnosti,
potrebnih pri izvedbi postopka
evidentacije štipendistov-študentov UP.

Pogodba o prevzemu skrbništva
Štipendijskega sklada UP je bila
podpisana šele januarja 2009. V
letu 2008 je KCUP le sodeloval pri
vseh aktivnostih v okviru
Štipendijskega sklada UP.

Priprava kompetenþnih
portfolijev študentov UP in
ostalih uporabnikov.

Ponuditi možnost beleženja kompetenc
posameznikov in oblikovati
kompetenþni porfolijo, ki bi lahko služil
kot priloga k diplomi.

Oblikovane so bile zamisli fiziþnega
izgleda in vsebine kompetentnega
porfolija.

Boljša prepoznavnost KCUP
in UP.

Redno pojavljanje v medijih, postavitev
spletne strani, izdelava zgibanke s
predstavitvijo dejavnosti KCUP,
udeležba na drugih dogodkih z
namenom promocije – vse za boljšo
prepoznavnost KCUP in posredno UP.

Vse dejavnosti KCUP (delavnice,
seminarji, Informativni teden,
okrogle mize) so bile napovedane v
medijih, KCUP se je pogosto
pojavljal v razliþnih þasopisih in v
razliþnih þlankih (Žurnal, Finance,
drugi þasopisi, razliþni prispevki na
TV).
Izdana je bila zgibanka o
dejavnostih KCUP (natisnjena v
1000 izvodih) in tudi zgibanka s
predstavitvijo individualnega
naþrtovanja.
Udeležili smo se sejma Kariera 08
in na njem predstavljali KCUP ter
tudi ŠOUP bazarja in ŠOUP
tržnice.
Maja 2008 je bila vzpostavljena
spletna stran KCUP (www.kariernicenter.si) z osnovnimi podatki o
KCUP, opisi dejavnosti in ažurnimi
objavami razliþnih razpisov in
informacij o štipendijah. Spletna
stran ima direktno povezavo s
spletne strani ŠOUP.

Metoda individualnega
naþrtovanja.

Ponudba metode individualnega
naþrtovanja kot oblike usmerjanja
uporabnikov k zaposlitvenim ciljem,
izobraževanje strokovne sodelavke za
samostojno izvajanje metode.

Strokovna sodelavka se je
izobraževala na UL Fakulteti za
socialno delo pri dr. Jelki Škerjanc
in z zaþetkom študijskega leta
2008/09 zaþela samostojno izvajati
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KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

individualno naþrtovanje z
uporabniki. Individualno
naþrtovanje je za študente UP in
ostale brezplaþno. Do konca leta
2008 je proces individualnega
naþrtovanja zakljuþilo 14
uporabnikov.
Poveþanje dostopnosti
KCUP.

Pridobitev elektronskega naslova in
telefonske številke.

Vzpostavljen je bil elektronski
naslov info@karierni-center.si; prav
tako so sodelavci KCUP dosegljivi
na telefonski številki 040 282 389.

5.11.4 Štipendijski sklad UP

PREDNOSTNI CILJI

KRATKOROýNI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

Vzpostavitev Štipendijskega
sklada UP.

Povezava trga dela z univerzo,
pridobitev sredstev za vsaj 60 štipendij.

Objava razpisa za
ponudnike štipendij.

Povabiti podjetja, obþine in druge
organizacije k sodelovanju v
Štipendijskem skladu UP.

Realizirano

Objava razpisa za vkljuþitev
študentov UP v Štipendijski
sklad UP.

Pridobiti podatke o študentih z najvišjimi
povpreþnimi ocenami; pridobiti podatke
o najboljših študentih na podlagi ostalih
meril.

Realizirano

Izvedba izbire štipendistov.

V skladu s Pravilnikom oblikovati
evidenco izbranih študentov UP.

Delno realizirano (zaradi
sprememb Pravilnika se je
postopek zavlekel v zaþetek leta
2009).

Podpis pogodb o
štipendiranju in izplaþevanje
štipendij.

Povezava štipendistov s štipenditorji,
vkljuþevanje izbranih štipendistov v
delovno okolje štipenditorjev,
zagotavljanje veþjih možnosti
zaposlovanja najboljših študentov UP
(štipendistov), meseþno izplaþevanje
štipendij.

Nerealizirano (prenos v 2009).

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Realizirano

5.11.5 Založništvo
KRATKOROýNI
PREDNOSTNI CILJI

PRIýAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

UP FM



Poveþanje vpliva revije
Managing Global Transitions
v mednarodnem prostoru.

Vkljuþitev revije v eno od
najpomembnejših mednarodnih baz.
Uvrstitev na seznam sofinanciranih revij
za naslednja tri leta.

Cilj je bil delno dosežen, revija je v
postopku za pridobitev indeksa
SSCI.
Cilj je bil presežen, znesek
financiranja je bil poveþan skoraj za
3X.

Uveljavitev revije
Management v
mednarodnem prostoru.

Vkljuþitev revije v vsaj eno mednarodno
bazo.
Uvrstitev na seznam sofinanciranih revij
za naslednje leto.

Cilj je bil dosežen, od leta 2008 je
revija vkljuþena v DOAJ. ARRS jo
upošteva tudi pri vrednotenju
raziskovalne uspešnosti.
Cilj je bil presežen, znesek
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financiranja je bil poveþan skoraj za
2X.
Izdaja þim veþjega števila
znanstvenih monografij.

Izdaja vsaj osmih znanstvenih
monografij; sofinanciranje za veþino
monografij.

Ustanovitev znanstvene
založbe.

Izdana prva dela v okviru znanstvene
založbe.

ZALOŽBA ANNALES
Redno izdajanje znanstvenih
revij s kvalitetnimi izvirnimi in
preglednimi znanstvenimi
þlanki
Izdajanje znanstvenih
monografij raziskovalcev
Izdaja drugih publikacij
(Glasnik, uþbeniki idr.).

Pravoþasnost in kvaliteta pri izdaji novih
številk revij.
Uspešno kandidiranje za finanþna
sredstva.
Izdaja þim veþjega števila kvalitetnih
monografij.

Cilj je bil presežen, izdanih je bilo
18 znanstvenih monografij, 16 s
sofinanciranjem.

UP PEF
Nerealizirano zaradi pomanjkanja
kadrovske podpore.

UP ZRS
Realizacija je bila v skladu z
naþrtom, ki smo ga celo presegli z
uspešno uvrstitvijo v pomembne
mednarodne citatne baze - tako z
revijo Annales, Series historia et
sociologia kot z revijo Acta histriae.

UP FM ima lastno založbo, ki izdaja znanstvene in strokovne monografije, zbornike domaþih
in mednarodnih konferenc, uþbenike ter znanstvene in strokovne serijske publikacije. Leta
2008 je bilo izdanih 18 znanstvenih monografij (leta 2007 devet), od tega jih je 16 izšlo s
finanþno podporo ARRS. Znanstvene monografije že nekaj let izhajajo v zbirki »Znanstvene
monografije Fakultete za management Koper«. V zbirki »Managerjeva knjižnica« je leta 2008
izšlo šest strokovnih monografij oziroma uþbenikov. Leta 2008 je založba objavila skupaj 36
monografskih publikacij (leta 2007 jih je bilo 28). Založba izdaja tudi veþ serijskih publikacij,
najodmevnejša je mednarodna znanstvena revija Managing Global Transitions, ki izhaja v
angleškem jeziku. Leta 2008 je bila na razpisu ARRS najbolje ocenjena revija s podroþja
ekonomije in managementa in uvršþena v triletni program financiranja. Indeksirana je v
International Bibliography of Social Sciencies in v EconLit. Revija je vkljuþena tudi v
internetni zbirki RePEc in DOAJ. Vsi þlanki so pred objavo recenzirani (vsakega ocenita vsaj
dva recenzenta, recenzije pa so narejene po naþelu »double blind«), revija ima mednarodni
uredniški odbor, iz tujine pa je tudi veþina avtorjev. Od leta 2008 ima revija v elektronski
izdaji tudi povzetke v slovenšþini. Od leta 2006 izdaja založba tudi znanstveno revijo
Management, ki izhaja v slovenšþini in anglešþini ter s povzetki v obeh jezikih. Revija ima
mednarodni uredniški odbor, vsi þlanki so pred objavo recenzirani (vsakega pregledata vsaj
dva recenzenta, recenzije pa so narejene po naþelu »double blind«). Revija je vkljuþena v
internetno zbirko RePEc, od leta 2008 pa tudi v DOAJ, ARRS pa jo je vkljuþila med revije, ki
se upoštevajo pri vrednotenju znanstvene uspešnosti. Tudi revija Management je bila na
razpisu ARRS dobro ocenjena in bo tudi leta 2009 izhajala s finanþno podporo ARRS
(oziroma Agencije za knjigo).
UP ZRS. Ena od pomembnih dejavnosti v okviru UP ZRS je tudi založniška dejavnost, kjer je
UP ZRS zelo uspešen in je v letu 2008 dosegel zastavljene cilje. V skladu z naþrtom je izdal
planirane monografije ter znanstvene periodiþne publikacije Annales, Series Historia
Naturalis in Acta Histriae, ter Annales, Series Historia et Sociologia, ki so mednarodno
uveljavljene in uvršþene v indeksacijske centre, Annales, Series Historia et Sociologia je bila
sredi leta 2008 uvršþena v indeksiranje v najeminentnejši citatni bazi Arts & Humanities
Citation Index (A&HCI), Acta Histriae je uvršþena v citatno bazo Arts & Humanities Citation
Index (A&HCI) in Social Science Citation Index (SSCI).











Novogra

UP PEF

Novogra
dnja UP
FM **

UP FM

Novogra
dnja
Portorož

Pridobitev gradbenega
dovoljenja, zaþetna
gradbena dela

Pridobitev gradbenega
dovoljenja, zaþetna
gradbena dela

10.461.042

12.913.459

742.463

836.229

1.232.474

6.088.349

Zakljuþevanje investicijeodprava pomanjkljivosti,
nabava opreme

UP FTŠ
Turistica

3.756.434

7.824.624

Vrednost
investicije v
letu 2008 v
EUR

UP in UP Sanacija finanþnega stanja
FHŠ
investicije, plaþilo
Armerija zamudnih obresti
Foresterija in
aneks*

Objekt

Investicija (kaj se bo oz.
se je delalo)

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Tabela 29: investicije, investicijsko vzdrževanje :gradnja, obnova, nakup

5.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremiþnin

5.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
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742.463

836.229

726.678

2.058.690

MVZT



0

0

0

0

Konces.

0

0

505.796

1.697.744

kredit

Drugi
viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – NAýRT ZA LETO
2008

0

0

0







MVZT

250.000

250.000

726.678

0

0

0

0

Konces.

Drugi viri

Obrazložitev
razlik med
naþrtom in
realizacijo

0

0

5.088 Sredstva so bila
nakazana 31. 12.
2008, lokacija še
ni doreþena; iz
lastnih sredstev
þlanice so bila
porabljena
sredstva za
novelacijo DIIP za
Servitski
samostan
0 Sredstva so bila
nakazana 31. 12.
2008, lokacija še

0 Sporazum št.
3211-08-000218
med MVZT in UP,
plaþano še ni
19.164,05 zaradi
pomanjkanja
dokazne
dokumentacije
0 221.260,20

0

kredit

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – REALIZACIJA V
LETU 2008



0 3.479.230,79

 

Pridobitev gradbenega
dovoljenja, zaþetna
gradbena dela

UP ŠD

3.421.733

5.284.853

Celotna
vrednost
investicije v
EUR



2.320.449

1.198.206

Vrednost
investicije v
letu 2008 v
EUR
MVZT

0

0

0

0

Konces.

2.320.449

1.198.206

kredit

Drugi
viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – NAýRT ZA LETO
2008

0

0

 







MVZT

0

0

0

0

Konces.

0

0

kredit

Drugi viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – REALIZACIJA V
LETU 2008



0 Nerealizirano

0 Lastna sredstva

Ni doreþena

Obrazložitev
razlik med
naþrtom in
realizacijo





Glede na analizo potreb in vrednost investicije je bil narejen alternativni DIIP za novogradnjo UP FM v bodoþem univerzitetnem kampusu Sonce.
DIIP je pokazal dileme v zvezi z usklajenostjo potreb in možnosti v objektu samostana, ki vplivajo na ceno in trajanje investicije. Obe varianti DIIPa
sta bili v presojo posredovani krovnemu ministrstvu MVZT, ki investicijo financira in ima Servitski samostan tudi v upravljanju. Odloþitev o lokaciji
UP FM bo sprejeta v letu 2009.

**UP FM
UP FM je leta 2008 nadaljevala z aktivnostmi za pridobitev Servitskega samostana. UO UP FM je potrdil Dokument identifikacije investicijskega
projekta in podprl že sprejeto odloþitev, da se uredijo prostori UP FM v Servitskem samostanu.

*Armerija Foresterija z novogradnjo FHŠ:
S sporazumom št. 3211-08-000218, sklenjenim v decembru 2008 med UP in MVZT, so bili poplaþani dolgovi in zamudne obresti v skladu z
dogovori s posameznimi izvajalci. Razlika 19.146,05 EVR je nastala zaradi tega, ker UP še þaka dokazila za dejansko izkazane zamudne obresti
pri enem izvajalcu.

Komentarji in obrazložitve:

Pridobitev gradbenega
dovoljenja, zaþetna
gradbena dela

Kampus
Livade
Izola

dnja UP
PEF

Objekt

Investicija (kaj se bo oz.
se je delalo)
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Komunikacij
ska oprema

Pohištvo

83
UHNWRUDW

83
UHNWRUDW

83
UHNWRUDW

83
UHNWRUDW

5

6

7

8



UP REKTORAT Skupaj
UP
Raþunalnišk
1
FAMNIT
a oprema

4



83
UHNWRUDW
83
UHNWRUDW
83
UHNWRUDW



Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

2SUHPD]D
Y]SRVWDYLWHY
LQIRUPDWL]DFLM
H83
3URJUDPVND
RSUHPD
8YDMDQMH
('852$0
Infrastr. Za
avtentif. In
avtoriz.
Vzpostavitev
revizorja egradiv
Strežniška
raþ. Oprema

ýlanica

83
UHNWRUDW

Oprema



Namen opreme

Raþunalniška
oprema
(raþunalniki za
pedagoško

Vzpostavljeno
podatk.
Skladišþe
Vzdrževanje in
dopolnitev
obst.
Povezava med
kritiþnimi
segmenti
omrežja
Sejna soba za
strok. službe
rektorata
61.628
38.237,16



ãLULWHYRPUHæMD

Zmanjšanje
števila gesel





Vrednost opreme v letu
2008 v EUR



9]SRVWDYLWHY
LQIRUPDWL]DFLMH
83LQÿODQLF

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti







149.828
5.000

7.500

16.000

20.000

20.000















45.425
5.000

1925

7.500









61.328
31.807,86





6.429,30













Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)
MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti





Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

MVZT - drugo

Tabela 30: nakup opreme


ARRS



MVZT - drugo

5.12.2 Nakup opreme

Drugo

 

ARRS



Drugo

/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR

Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

Realizirano.
Neplaniranih
28.365,56 EUR je bilo
porabljenih za nakup

 

 

 5HDOL]LUDQRNRWVNXSQL
SURMHNW]DFHORWQR83

Drugo

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP
FAMNIT



Programska
oprema

Strojna
oprema

UP FHŠ

UP FHŠ

Nakup
pohištva

Oprema za
laboratorije

ýlanica

UP
FAMNIT

Oprema

83)$01,7VNXSDM
83)$01,7VNXSDM
VNXSDM

3

2

Namen opreme

Pedagoška,
raziskovalna
oprema,oprem
a kabinetov in
strokovnih
služb
Pedagoška,
raziskovalna

Nakup opreme
za laboratorijeprogram
morske
biologije
Oprema
kabinetov,
pisarn in uþilnic

dejavnost in
upravnoadministrativni
kader i)

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
3345,19





18.715,64



3432

4800

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti






ARRS

MVZT - drugo



9768

2700




20.152

5.000







43,90




18.715,64

0,00

MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti




2645,18



Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

Delno realizirano.
Oprema kabinetov in
drugih prostorov
fakultete – nakup
drobnega inventarja
(100% odpis do 500,00
EUR vrednosti).
 
Nerealizirano zaradi
pomanjkanja sredstev,
vkljuþeno v program
dela 2009.

nujne raþunalniške
opreme za izvajanje
pedagoške dejavnosti
študijskih programov
Matematika in
Raþunalništvo in
informatika (oprema
raþunalniške uþilnice)
in opreme z raþunalniki
upravnoadministrativnega
kadra; ter 3.442,30 za
nakup strežniške
opreme. Vkljuþitev
stroškov vzdrž. progr.
opreme (ŠIS).
Nerealizirano.

656,11 Realizirano; pri þemer
gre za spremembo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

ARRS



Drugo
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Drugo

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP FM

UP FM

UP FM



1

1

1

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FM skupaj
1
UP FTŠ

3.

2.

1.

Pisarniško
pohištvo
Pohištvo
knjižnica
2 x projektor

licence

Oprema za
študijsko
dejavnost
Pohištvo in
AV oprema,
klime in
fotokop.

Raþ. in
program.
oprema

Pohištvo

ýlanica

UP FHŠ skupaj

Oprema

UP FHŠ

Namen opreme

Pedagoška
dejavnost
predavalnice

Pedagoška
dejavnost
uprava

Pedagoška
oprema

oprema,
oprema
kabinetov in
strokovnih
služb

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
1.827

45.634

6.374

113.024,19
8.547

11.459,11

16.151,69

85.413,39

17.933,28

14588,09

11.207

2975

0

0

0

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

0

0

0



0

0

47.483
28.200

47.483

ARRS

MVZT - drugo

3.100

0

0

112.077
5.000

38.000

25.000

83.967

12.993

525







4.859,86

4.815,96

0

0

0

MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

0

0

0

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

0

0

25.925,88
0

25.925,88

2.645,18

ARRS



Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

Realizirano v veþjem
obsegu, sprememba
vira sredstev zaradi
dejanskih potreb
pedagoškega procesa
in raziskovalne
dejavnosti.

virov sredstev in
njihovih deležev.

1.827 -1.273

45.634 +45.634

6.374 +6.374

87.098,31
8.547 +3.547

11.459,11

16.151,69

Zmanjšana poraba
sredstev leta 2008 je
nastala, ker ni bilo
59.487,51
naþrtovanega razpisa
za raþunalniška
sredstva s strani
ARRS.

10.428,24

9.772,13

Drugo
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Drugo

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

UP FTŠ

ýlanica

UP PEF

UP PEF



2
UP PEF
UP PEF skupaj

1

3

UP PEF

UP FTŠ skupaj
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oprema

Drugo

Oprema Šolska
uþila,oprema
uþilnic
Oprema –
drugo,
pohištvo
Raþunalnišk
a oprema

Raþunalnišk
o strojna
oprema

Ostala
oprema
ýitalec
inven.
avto

3 x skener

1x
raþunalnik
13 x
raþunalniki
7x
prenosnik
7x
prenosnik
4 x tiskalnik

Namen opreme

Pedagoška,
raziskovalna,
druga oprema
Skupna raba

Druga oprema

Pedagoška
oprema

Raziskov.

splošno

uprava

P/U

uprava

uprava

uprava

Pedagoški

Omrežje –
štud.
predaval

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
2.400

2.400

111.271

0

11.568

0

7.444

1.439

3.999

10.392

10.431

0

3.616

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti



3.000

3.000

43.900

15.700

ARRS

MVZT - drugo

5.000
41.250

15.250

2.500

71.100
18.500

17.000

15.000

2.000

0

900

4.300

9.800

2.700

5.800

5.500







MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

0

2.400

Nerealizirano

2.400 Delno realizirano
glasbeno uþilnico

Nerealizirano

111.271 +40.171
Nerealizirano

0 -17.000

11.568 -3.432

0 -2.000

7.444 +7.444

1.439 +539

3.999 -301

10.392 +592

10.431 +7.731

0 -5.800

za

Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

3.616 -1.884

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

ARRS



Drugo
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Drugo

za

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP PINT

UP PINT

UP PINT

UP PINT

UP PINT

ýlanica

UPŠD

3



UP ŠD skupaj
2
UP VŠZI

UPŠD

2

UP PINT skupaj
1
UPŠD

3

2

1

1

1

Oprema

Oprema za
histološki
laboratorij

Oprema za
pisarno na
Santorijevi
Raþunalnišk
a oprema

Oprema za
ŠD Korotan

Merilec za
detekcijo
plinov v
ozraþju
Prikazovalni
sistem za
posredovanj
e podatkov
onesnaženo
sti zraka širši
javnosti

strežniški
sistem

tiskalnik

prenosniki

Namen opreme

Potrebna
oprema za
delovanje

Vzdrževanje
raþ. opreme v
ŠD

Zagotavljanje
bivalnih
pogojev za
študente
Zagotavljanje
pogojev dela

raziskovalno
delo

raziskovalno
delo

raziskovalno
delo

raziskovalno
delo

raziskovalno
delo

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
496,41

264,56

7.146,88
231,85

4289,56

2857,32

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti
MVZT - drugo
23.000

15.180,00

20.000,00

1000,00

2000,00



20.180

ARRS

20.537
12.000

1946

8.287

5.000
10.930

5000,00







MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

396,52

264,56

7.146,88
131,96

4289,56

2857,32

Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

Prikazovalnik
namešþen na Tržnici
Koper, *drugi
prikazovalnik planiran v
letu 2009.

Nabava strežnika za
zbiranje podatkov v
Luki Koper je bila delno
realizirana.
Realizirano.

Nerealizirano

Realizirano nad
naþrtovanim

99,89
Opreme za histološki
laboratorij nismo
nabavili, ker smo

Delno realizirano iz
sredstev za obštudijsko
dejavnosti.

Nerealizirano.

99,89 Delno realizirano iz
sredstev za obštudijsko
dejavnosti

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

ARRS



Drugo
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Drugo

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP ZRS

UP ZRS

4

5



UP ZRS

3

UP VŠZI skupaj
1
UP ZRS
2
UP ZRS

Sistem
spremljanja
srþno-žilne
vadbe
IKARUS

Vibracijska
plošþa
IKARUS

Avtomobil
Sklop za
kvantitativno
doloþanje
DNK v
muzejskih
vzorcih
Aparat za
merjenje
porabe
kisika
IKARUS

Oprema za
nov kabinet
za mladi
raziskovalki
Knjige

ýlanica

UP VŠZI

Oprema

UP VŠZI

Namen opreme

Zajem
fizioloških
podatkov
vadbe in
specifike

Raziskovalno
aplikativno delo

Meritev na
terenu

Genetske
raziskave

Službene poti

laboratorija

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
0

0

0

800

5.189,60
18.700

2.902,88

2.286,72

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti



1.000

3.000

20.925

10.000

ARRS

MVZT - drugo

200

6000

6975

10.000

12.000
18.700







MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

prednostno nabavili
opremo za nov kabinet
za mladi raziskovalki.

Nismo pridobili
sofinanciranja ARRS in
Fundacije za šport zato nakupa nismo
izvedli

Nismo pridobili
sofinanciranja ARRS in
Fundacije za šport zato nakupa nismo
izvedli

Nismo pridobili
sofinanciranja ARRS in
Fundacije za šport zato nakupa nismo
izvedli

2.902,88 Ob priþetku izvajanja
podiplomskega študija
Zdravstvene nege smo
nabavili dodatno
literaturo.
5.189,60
18.700 Realizirano
800 Nabavljen samo del
opreme

2.286,72

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

ARRS



Drugo
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Drugo

Oprema

Raþunalnišk
a oprema

Oprema za
telefonsko
anketiranje

Administrativno
-raziskovalni
namen

Raziskovalni
namen

treninga

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2008 v EUR
43.400

23.900

0

MVZT - drugo

45.000

10.075

57.700

13.825

2.000





MVZT nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Obrazložitev razlik
med naþrtom in
realizacijo

Nismo pridobili, prenos
v leto 2009 (razpis).

43.400

23.900 Realizirano

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 2008
- realizacija (v EUR)







V študijskem središþu Celje je bilo narejeno »Eduroam« brezžiþno omrežje. Predvidena zamenjava programa visokošolskega informacijskega
sistema (Novis) ni bila zakljuþena zaradi priþetka vzpostavljanja enotnega informacijskega sistema na nivoju univerze, s katerim je Novis

UP FM:
Zaradi stalnih okvar in dotrajane raþunalniške opreme so bili zamenjani raþunalniki v raþunalniški uþilnici v Kopru – Cankarjeva 5. Nabavljeni so bili
prenosni raþunalniki in raþunalniška oprema za redno zaposlene uþitelje in sodelavce. Stroški vzdrževanja opreme predstavljajo redno servisiranje
klima naprav, popravil in rednega servisa fotokopirnih strojev, servis vodnega bara, vzdrževanje programske opreme ter vzdrževanje raþunalniške
opreme.

UP FHŠ:
- Opomba 1: Glede na to, da je bila oprema naþrtovana v treh enakovrednih sklopih, ni mogoþe govoriti o prioriteti posameznega sklopa opreme,
ker je vsak zase relevanten za uþinkovito izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Prioritete so bile postavljene v okviru posameznega
sklopa, glede na to, da ni bilo dovolj prejetih sredstev.
- Opomba 2: Na podlagi navodil strokovnih služb UP je bila oprema þlanice naþrtovana kot oprema na ravni univerze v okviru FN UP 2008. Kljub
temu je UP FHŠ izvedla najbolj nujen nakup opreme za izvedbo pedagoške in raziskovalne dejavnosti glede na dodatno pridobljena ARRS
sredstva in sredstva projektov, delno pa iz sredstev MVZT-redna študijska dejavnost.

Komentarji oziroma obrazložitve:

UP ZRS skupaj

UP ZRS

7

Št. prioritete iz
programa dela za leto
2008

UP ZRS

ýlanica

6

MVZT nakup in
nadomestite
v opreme,
povezane z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti
ARRS



MVZT - drugo

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v
EUR) - NAýRT ZA LETO 2008

Drugo

 

ARRS



Drugo
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Drugo



 













Investicijsko vzdrževanje nepremiþnin in opreme za leto 2008 in primerjava z naþrtom

5.12.3 Investicijsko vzdrževanje

UP PINT:
Pogodba za nastavitev drugega prikazovalnega sistema za posredovanje podatkov onesnaženosti zraka širši javnosti je v podpisovanju.

UP PEF je za leto 2008 planirala nakup opreme v skupni višini 41.250,00 EUR. Zaradi slabega finanþnega stanja fakultete se naþrtovani nakupi niso
uspeli izpeljati. Izjema je bila naþrtovana raþunalniška oprema za glasbeni uþilnici, v skupni vrednosti 2.400,00 EUR, ki je bila financirana iz
proraþunskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

UP FAMNIT: pri nakupu opreme v tabeli ni naveden nakup avdiovizualne opreme v vrednosti 2.635,26 EUR in nakup knjižniþnega gradiva v
vrednosti 9.341,87 EUR.

Med lokacijama Trg Brolo 12 in Cankarjeva 5 ni bila izvedena raþunalniška povezava z optiþnim kablom zaradi visokih stroškov, ki bi nastali pri
njeni namestitvi. Prav tako nista bila izdelana intranet in nadgraditev interneta, predvsem zaradi zadolžitev na novih informacijskih sistemih.

neposredno povezan. Zakljuþek je predviden maja 2009. Skladno s politiko UP je fakulteta intenzivno pristopila k implementaciji novega
poslovnega informacijskega sistema (Propis), ki je namenjen tako raþunovodski kot kadrovski službi. Pri vzpostavitvi programa so z UP FM
sodelovali vodja službe za raþunalništvo in informatiko, vodja službe za raþunovodstvo in finance, zaposlena za obraþun plaþ, in vodja službe za
splošne, pravne in kadrovske zadeve. Izobraževanj za delo na novem informacijskem sistemu so se redno udeleževali vsi zaposleni z vsebinskega
podroþja izobraževanja. Nadgrajeni sta bili e-uþilnica in spletna konferenþna stran.
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3

3.

4.



UP PEF skupaj
1
UP PINT

5.

11

2.

UP FM skupaj
1.
11

1.

UP FHŠ skupaj




UP FAMNIT skupaj






UP FHŠ
- predelava prezraþevalnega
sistema v veliki amfiteatrski
predavalnici
UP FHŠ
- izolacija strojnice in izdelava
protihrupne zašþite na
4.nadstropju

83)$01,7
6DQDFLMDLQVWDODFLMVDQDFLMDXÿLOQLF


835(.725$7
6DQDFLMDSURVWRURYUHNWRUDWD
$UPHULMD3UHWRUVNDSDODÿD 


2SLVLQYUVWDGHO

UP PEF
Beljenje predavalnic in kabinetov.
Brušenje in lakiranje parketa v
predavalnicah in kabinetih.
Zamenjava oken in zunanjih
vrat.
Sanacija drugega dela strešne
kritine.
Investicijsko vzdrževanje
raþunalniške opreme.

UP FM
6 Stroški vzdrževanja objektov –
vhodna vrata in nadstrešek.

äW
SULRULWHWH

UP REKTORAT skupaj






=DSRUHGQD
åWHYLOND

Tabela 31: Investicijsko vzdrževanje
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Realizirano

5HDOL]LUDQDSUHXUHGLWHY
SURVWRURYY$UPHULMLLQ
3UHWRUVNLSDODÿL]DUDGL
SURVWRUVNHVWLVNH

 6UHGVWYDSUHNRSRJRGEH]D
,9']D83

2EUD]ORçLWHYUD]OLNPHG
QDĆUWRPLQUHDOL]DFLMR


V letu 2008 ni bilo
naþrtovanih sredstev za
investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov UP PINT,



'HOQRUHDOL]LUDQR





 
Ni bilo zagotovljenih vseh
718,18 potrebnih sredstev za
vzdrževanje.
718,18 


105,90 Realizirano

'UXJR
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UP VŠZI skupaj

11


3

2

1

Ureditev Laboratorija v prostorih
Ortopedske bolnišnice Valdoltra –
obnovitev tal (linoleja)

Vzdrževanje laboratorija

Investicijsko vzdrževanje oken

UP VŠZI
Menjava talnih oblog, servis
kotlovnice

<COGPLCXCKPRQUQFQDKVGXRQJKīVXCRQ
UQDCJFGNPQ

6NCMQXCPLGRQVKKPUVQRPKEPCVGTCUQ

5CPCEKLCVNCMQXRQUQDCJ







5CPCEKLGMQRCNPKEX#VTCMVW UCPKTCPCNG
XUQDK 



UP ŠD skupaj



72Ī&
6GOGNLKVCQDPQXCOKPKMWJKPLXMNLWìPQ
\CTOCVWTCOKKPJNCFKNPKMK
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6
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UP PINT skupaj
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9.828


0

9.828

0













272,80


09=7

saj so vsi prostori, v katerih
posluje UP PINT najeti od
Mestne obþine Koper. Kljub
temu smo v letu 2008 imeli
za investicijsko vzdrževanje
272,80 EUR stroškov;
sredstva je financiralo MVZT.

2EUD]ORçLWHYUD]OLNPHG
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/8<6NG'74
 -GTPKUOQRTGLGNKUTGFUVGXUUVTCPK
/8<6UOQUCPKTCNKNGGPQ
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Menjava talnih oblog ni bila
realizirana zaradi pušþanja
0 oken in je bilo to potrebno
prej sanirati*.
Izredni investicijski stroški
0 zaradi dotrajanosti oken.*
Zaradi drugih nepredvidenih
stroškov smo vzdrževanje
0 laboratorija prenesli v leto
2009.
0
 V letu 2008 se je urejalo
razmerje souporabnikov
prostorov in je zaradi
pomanjkanja sodelovanja
Ministrstva za zdravje ostalo
neurejeno. Investicija se
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6

4

5
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Garibaldijeva 18 –
Zamenjava oken
Varnostna sanacija in
protipožarna zašþita

Garibaldijeva 1 – beljenje
prostorov

Vzdrževanje analitske opreme
Laboratorija za preizkušanje
oljþnega olja
Garibaldijeva 18 - obnova strehe
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Obnova strehe je bila
realizirana iz intervencijskih
sredstev MVZT.
Ni bilo realizirano zaradi
kontinuirane zasedenosti
prostorov. Prenese se v leto
2009.
Investicija ni realizirana.
Prenese se v leto 2009.

prenese v leto 2009.
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UP VŠZI:
Okna so bila na objektu UP VŠZI postavljena leta 1989 in od takrat so se na njih izvedla samo lažja popravila. Zaradi dotrajanosti so bila dela
investicijskega vzdrževanja nujna.

UP PEF:
V okviru investicijskega vzdrževanja stavbe in opreme UP PEF je bila izvedena sanacija drugega dela strešne kritine. Gre za investicijsko
vzdrževanje, za katerega je UP PEF prejela proraþunska sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v višini
8.320,00 EUR . Zaradi finanþnih težav in novogradnje se je UP PEF odloþila, da ne bo izpeljala veþjih investicijskih sanacij, razen tistih, ki so nujne za
delovanje UP PEF.

1.500

1.500

'UXJR
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UP FM:
S strani vzdrževanja objektov je bilo realizirana zamenjava vhodnih vrat in nadstreška.

Komentarji in obrazložitve:

UP ZRS skupaj

3

3

2,8
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5.13 Kadrovski naþrt in kadrovska politika
5.13.1 Kadrovska politika
Pojasnila k izvedbi programa: odstopanja med kadrovskim naþrtom in njegovo
realizacijo
UP je v letu 2008 realizirala le del ciljev pri poveþanju števila matiþno zaposlenih
visokošolskih uþiteljev. Manj od naþrtovanih zaposlitev je bilo rednih profesorjev in docentov
ter asistentov. Presežen naþrt zaposlitev je bil pri znanstveno raziskovalnih delovnih mestih,
zaradi pridobitve novih raziskovalnih projektov. Le delno je bilo uresniþeno ravnovesje med
številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih visokošolskih uþiteljev in sodelavcev in
prevzemnikov dela na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. UP naþrtov ni uresniþila v
celoti, razloge za to pa najdemo zlasti v pomanjkanju strokovnjakov za posamezno študijsko
podroþje, v spremembah izvedb predmetov v posameznih študijskih programih ter v ukrepih
sanacije na þlanicah oz. omejenih finanþnih sredstvih.
20. 6. 2008 je sprejel rektor Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP, ki je
bil zaradi uvedbe novega plaþnega sistema in prevedbe plaþ v skladu z Zakonom o sistemu
plaþ v javnem sektorju (ZSPJS) spremenjen in dopolnjen 25.7.2008. Tako so bile v
poletnem þasu izvedene vse prevedbe v skladu z ZSPJS in zaposlenim vroþeni aneksi k
pogodbam o zaposlitvah. Zaradi nezadovoljstva javnih uslužbencev s prevedbo je bilo veþje
število pritožb, ki pa so se obravnavale individualno. Na podlagi ZSPJS in Kolektivne
pogodbe za javni sektor ter aneksa k kolektivni pogodbi vzgoje in izobraževanja je bil
izdelan tudi Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu in posredovan MVZT v soglasje.
Rektor pa je izdal tudi Pravila o izplaþevanju sredstev za delovno uspešnost javnih
uslužbencev UP.
Senat je sprejel spremembe in dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolski uþitelj,
znanstveni delavec in sodelavec UP in jih posredoval MVZT v soglasje.
V letu 2008 so potekale aktivnosti za
informacijskega sistema na univerzi kot celoti.

vzpostavitev

kadrovsko-raþunovodskega

V naþrtu za leto 2008 je bilo predvideno, da bodo vsi dekani na delovnih mestih v plaþni
skupini B. Zaradi razliþnega mnenja MVZT in MJU o zaposlitvi dekanov so trije dekani ostali
na delovnih mestih visokošolskih uþiteljev in opravljali funkcijo dekana, prav tako sta oba
prorektorja ostala na delovnih mestih visokošolskih uþiteljev in opravljala funkcijo prorektorja.
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Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih, ter o strukturi zaposlenih
po spolu
Spodnja tabela nam prikazuje pregled izobrazbe, in sicer loþeno glede na stopnjo izobrazbe
in spol.
Tabela 32: izobrazbena in starostna struktura zaposlenih
SUM

St. izobr.

I - VI
SUM

Ž

SKUPAJ
manj od
25 let

239

295

0

5

6

0

1

1

1

25-29

30

47

77

0

4

4

27

30-34

40

63

116

0

3

3

24

35-39

53

53

94

3

3

6

6

40-44

26

46

72

3

10

13

3

45-49

39

33

72

5

7

12

50-54

20

21

41

0

1

1

55-59

18

17

35

1

2

60-64
65 let in
veþ

8

8

16

0

3

2

5

0

534

M

Ž

VII

M

12

SUM

238

40

31

4

5

0

41

68

2

51

75

15

7

22

14

2

16

25

31

7

9

16

25

16

41

19

22

5

5

10

15

12

27

5

9

14

4

4

8

25

13

38

5

9

14

3

1

4

12

10

22

3

3

4

7

4

3

7

10

8

18

0

0

0

1

1

0

2

2

8

5

13

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2

4

75

SUM

IX

Ž

43

Ž

VIII
M

31

M

163

SUM

M

Ž

SUM

71

112

70

182

0

0

0

0

0

0

2

1

2

3

Razberemo lahko, da ima veþ kot ena tretjina vseh zaposlenih magisterij oz. doktorat in veþ
kot ena tretjina visokošolsko izobrazbo. Povpreþna starost zaposlenih je med 30 in 39 letom
starosti, kar kaže na izredno mlad kolektiv. Veþ kot polovica zaposlenih je ženskega spola.
Informacija o povpreþni plaþi zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi
dejavnostmi
V letu 2008 so stroški dela predstavljali 62% delež vseh odhodkov iz poslovanja univerze.
Povpreþna bruto plaþa zaposlenih v mesecu decembru 2008 je znašala med 1.708,00 EUR
in 2.072,23 EUR, in sicer podrobneje:
- na rektoratu UP je povpreþna plaþa 1.944,88 EUR bruto,
- na þlanici UP FHŠ je povpreþna plaþa 1.865 EUR bruto,
- na þlanici UP FM je povpreþna plaþa 2.072,23 EUR bruto,
- na þlanici UP FAMNIT je povpreþna plaþa 1.899,87 EUR bruto,
- na þlanici UP PEF je povpreþna plaþa 1.997,43 EUR bruto,
- na þlanici UP TURISTICA je povpreþna plaþa 1.931,73 EUR bruto,
- na þlanici UP VŠZI je povpreþna plaþa 2.002,25 EUR bruto,
- na þlanici UP ZRS je povpreþna plaþa 2.048,53 EUR bruto,
- na þlanici UP PINT je povpreþna plaþa 2.159,50 EUR bruto,
- na þlanici UP ŠD je povpreþna plaþa 1.708 EUR bruto.
Povpreþna meseþna plaþa v RS za dejavnost izobraževanja znaša 2.125,98 EUR (podatek
zajema obdobje januar - november 2008.
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Glavni vzroki za odhode zaposlenih so:
- manjše možnosti za nagrajevanje in napredovanje uspešnih kadrov,
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odhod mlajšega visoko izobraženega kadra je povezan s premajhnim zanimanjem
kandidatov za delo v visokem šolstvu, zaradi osebnih razlogov in premajhnim izzivom in
možnostim izpopolnitve na delovnih mestih,
odhodi v gospodarstvo so povezani z veþjim plaþilom,
iztrošenost na delovnem mestu,
potek pogodb za doloþen þas.

Ocenjujemo, da je veþina odsotnosti na delovnem mestu povezana z obiþajno upraviþeno
zadržanostjo od dela iz zdravstvenih razlogov. Daljše bolniške odsotnosti pa so povezane s
porodniškimi dopusti ali hujšimi poškodbami izven dela in težjimi boleznimi.
V nadaljevanju so podane podrobnejše razlage in pojasnila z obrazložitvijo odstopanja med
kadrovskim naþrtom in njegovo realizacijo po posameznih þlanicah univerze in rektoratu.
KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE

PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

REKTORAT UP
Racionalnejše korišþenje strokovnega
in administrativnega osebja za tekoþe
izvajanje dejavnosti oziroma za
zapolnitev kadrovsko podhranjenih
strokovnih podroþij (mobilnost
strokovnega kadra znotraj univerze).

Okrepiti skupne službe univerze
s kadrom, ki delo opravlja na
þlanicah univerze.

Z zaposlitvijo pomoþnikov glavnega
tajnika na kljuþnih podroþjih se je
izboljšala strokovnost dela na
posameznih podroþjih dela.

Zaþetek racionalizacije delovnih
procesov v strokovnih in
administrativnih službah univerze in
njenih þlanic.

Izvajanje delovnih procesov po
predpisanih postopkih.

Sprejet je bil nov Akt o organiziranosti
in sistemizaciji delovnih mest na UP ;
izdana so bila navodila za delo
kadrovskih delavcev.

Izvedba aktivnosti z namenom
spremljanja in poveþanja zadovoljstva
zaposlenih.

Ustvariti produktivno delovno
klimo, nadgraditi znanje in
poveþati uþinek pripadnosti
organizaciji.

Izvedeni so bili letni razgovori s
sodelavcem, sprejet je bil Pravilnik o
napredovanju na delovnem mestu,
Pravila o izplaþevanju delovne
uspešnosti javnih uslužbencev na UP.

Metodološko poenotenje in
specifikacija naþina izbire novih
kadrov v postopku izbire delavcev ob
zaposlovanju, na univerzi in þlanicah
univerze.

Poenoteni izbirni postopki na
vseh þlanicah univerze.

Pripravljene so teze novih postopkov.

Vzpostavitev službe za investicije.

Zaposlitev strokovnjaka s
podroþja investicij.

V juniju smo zaposlili pomoþnika
glavnega tajnika za podroþje investicij.

Informatizacija kadrovskega podroþja,
ki vkljuþuje vzpostavitev skupne
programske opreme za vodenje
kadrovske evidence vseh zaposlenih.

Vzpostavitev kadrovsko
informacijskega sistema, tudi v
povezavi s finanþnim
informacijskim sistemom.

Kadrovski informacijski program je se je
priþel uvajati v decembru, ko so se
uporabniki udeležili tudi teþaja o delu s
programom. Postopek testiranja in
delovanja programa se je tako prenesel
v naslednje koledarsko leto.

Poveþati število matiþno zaposlenih
visokošolskih uþiteljev in sodelavcev.

- 67% redno matiþno zaposlenih
za izvedbo pedagoškega
procesa na dodiplomski ravni
- 30% redno zaposlenih za
nedoloþen þas
- veþja vkljuþenost matiþno
zaposlenih uþiteljev in
sodelavcev na drugih podroþjih
delovanja fakultete (obštudijske
dejavnosti, sodelovanje pri delu

UP FHŠ





- Med zaposlenimi je 75% redno
matiþno zaposlenih za izvedbo
pedagoškega procesa na dodiplomski
ravni.
- Med zaposlenimi je 39% redno
zaposlenih za nedoloþen þas
- Matiþno zaposleni uþitelji in sodelavci
so dodatno vkljuþeni v delo fakultete na
ostalih podroþjih delovanja fakultete
(obštudijske dejavnosti, sodelovanje pri
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delu organov in delovnih teles fakultete
oz. univerze, promocija fakultete,
drugo).

Pomlajevanje kadra

- habilitacija 12 asistentov in 12
docentov
- zaposlitev štirih asistentov s
krajšim delovnim þasom zaposlitev sedmih docentov s
krajšim delovnim þasom
- en neposredni prehod
študenta na doktorski študij, tri
zakljuþeni doktorati znanosti.

- Habilitacija 12 asistentov in
11 docentov;
- zaposlitev štirih asistentov s krajšim
delovnim þasom - zaposlitev devetih
docentov s krajšim delovnim þasom;
- en neposredni prehod študenta na
doktorski študij, štiri zakljuþeni doktorati
znanosti.

Poveþati število nepedagoškega
kadra skladno z naþrtovanim
poveþanjem pedagoške dejavnosti –
novi študijski programi in novi
študenti.

- veþja organiziranost nove
knjižnice fakultete, oblikovana
strategija razvoja nove
knjižnice, kakovostnejše in
številþnejše storitve knjižnice
- uþinkovitejša podpora izvedbi
študijskega procesa.

-Dogovori glede organiziranosti skupne
knjižnice fakultete z UP ZRSjem ter
oblikovanje strategije razvoja na
podroþju knjižniþne dejavnosti univerze
so v teku, zaposlitev dodatnega
bibliotekarja-ke tako še ni bila izvedena.
-Prišlo je do delne reorganizacije službe
za študijske in študentske zadeve,
vzpostavili smo novo službo za
znanstveno raziskovalno delo, ki je
prevzela tudi del študijskih zadev
(sprejem novih in prenovljenih študijskih
programov), ter nadaljevali z razvojem
in vzpostavitvijo službe za
vseživljenjsko uþenje (pri þemer gre
poudariti razširitev dejavnosti na trg).
- Novost glede na naþrtovano: po
odpovedi dveh delavk v okviru
raþunovodske službe (nenaþrtovani
odhodi) smo priþeli nemudoma s
postopkom razpisa in izbora novih
sodelavk v okviru raþunovodske službe
ter reorganizacijo dela v okviru
omenjene službe.

Uvedba informacijske podpore
skupnim delovnim procesom univerze
in þlanic.

- poenotenje in poenostavitev
poslovanja (hitrejše in bolj
pregledno posredovanje)
- racionalizacija dela in
poveþanje uþinkovitosti
strokovnih služb ter uspešnosti
vodenja.

- Projekt skupnega raþunovodskega in
kadrovskega programa je bil na podlagi
izvedenega javnega naroþila voden na
ravni univerze, UP FHŠ se je dejavno
vkljuþila v pripravo in obdelavo
podatkov in šifrantov za omenjena
programa, pri þemer smo šele na
zaþetku uvedbe programa.
- Racionalizacija dela in poveþanje
uþinkovitosti strokovnih služb ter
uspešnosti vodenja je povsem odvisna
od uspešne uvedbe novega programa
na ravni univerze oziroma od
informacijske podpore delovnim
procesom nasploh.

UP FM
Poveþati število redno zaposlenih
visokošolskih uþiteljev in sodelavcev s
polnim delovnim þasom.

Zagotoviti VU/VS 60% delež
plaþe iz izobraževalne
dejavnosti in ustvarjati možnost,
da si 40% zagotovijo iz
raziskovalne dejavnosti.
Sklenitev pogodb o zaposlitvi





Zaposleni so bili 3 VU (2,1 FTE) in 1 VS
(0,2 FTE) .
Cilj ni bil uresniþen v celoti.
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5 FTE-VU – kombinirano
delovno mesto.

Poveþati število znanstvenih delavcev
in raziskovalcev.

Kombiniranje zaposlitev z že
zaposlenimi VU, 5 MR.

Zaposlenih je bilo 5 MR.
Cilj je bil uresniþen (5 FTE).

Nadomestitev upravnoadministrativnih delavcev, ki jih po
prenehanju pogodbe o zaposlitvi UP
FM ni zaposlila.

Zaposlitev 1 FT za doloþen þas
ter 4 nadomestnih zaposlitev.

1 nova zaposlitev,
6 nadomestnih zaposlitev.
Veþ nadomestnih zaposlitev je zaradi
nadomešþanja delavk na starševskem
dopustu.

Napredovanje zaposlenih.

Napredovalo je 26 zaposlenih.

12 pedagoških in 6 nepedagoških.

Izobraževanje zaposlenih.

Financiranje študija 31
zaposlenim.

Študij so zakljuþili 4 pedagoški delavci
in 1 nepedagoški delavec.

Strokovno izobraževanje in
informiranje VU in VS ter
raziskovalcev.

Najmanj 80% udeležba.

Uresniþena oba naþrtovana posveta.
Udeležba je bila skladna s predvideno
prisotnostjo.

Strokovna ekskurzija.

Aktivna vkljuþitev vseh
zaposlenih v delovne resorje in
izmenjava izkušenj.

Organizirana je bila naþrtovana
strokovna ekskurzija v Italijo z obiskom
Univerze v Rimu.

Izpit iz varstva pri delu.

Organizacija izpita v
sodelovanju z ZVD.

Nerealizirano - ni bil uresniþen zaradi
odprtega vprašanja enotne ureditve na
nivoju UP.

Fluktuacija zaposlenih, odsotnosti ter
vzroki zanje.

UP FM ni naþrtovala tega cilja.

Vzrok prekinitev pogodbe o zaposlitvi
pedagoškim delavcem je pretežno iztek
pogodbe, vzrok odhoda nepedagoških
delavk pa je zaposlitev v gospodarstvu.

Zaposlitev uþiteljev, asistentov in
laborantov.

Zaposlitev 8 rednih profesorjev
(3,64 FTE).

Delno realizirano.

Zaposlitev 2 izrednih
profesorjev 81,17 FTE).

Delno realizirano.

Zaposlitev 40 docentov (19,51
FTE).

Delno realizirano.

Zaposlitev 31,5 asistentov
(14,05 FTE).

Delno realizirano.

Zaposlitev 1 laboranta.

Nerealizirano.

Zaposlitev svetovalca (100%),
zaposlitev svetovalca za
mednarodne odnose (100%),
zaposlitev sistemskega
administratorja (100%),

Delno realizirano.

UP FAMNIT

Zaposlitev administracije.
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zaposlitev poslovnega tajnika
(100%), zaposlitev kadrovnika
(50%), zaposlitev referenta
(100%), zaposlitev knjižniþarja
(50%), zaposlitev tajnika
fakultete (100%).
UP FTŠ Turistica
Poveþati število polno redno
zaposlenih visokošolskih uþiteljev oz.
poveþati obseg zaposlitve znotraj
polne zaposlitve.

Za 80% predmetov
dodiplomskega študijskih
programov so nosilci polno
redno zaposleni.

Cilj je bil realiziran, na kar kaže število
FTE/zaposlene visokošolske uþitelje in
sodelavce ter upad števila pogodbenih
delavcev (31.12.2007 jih je bilo 20,
31.12.2008 pa le še 5).

Poveþati število doktorjev znanosti.

3 - 5 novih doktorjev s podroþja
turizma in s turizmom
povezanih disciplin.

Cilj ni bil realiziran v celoti, 1
visokošolski sodelavec je doktoriral,
dveh izrednih profesorjev nismo
zaposlili, ker nismo zaþeli z izvedbo
univ. programa, kot je bilo planirano.

Poveþati število univerzitetnih uþiteljev
in visokošolskih sodelavcev zaradi
priþakovane akreditacije univ.št.
programa.

4 – 5 novih univerzitetnih
uþiteljev in visokošolskih
sodelavcev.

Cilj se ni uresniþil, nismo kadrovali
novih VU za univerzitetni program, ker
ga v letu 2008 nismo priþeli izvajati.

Poveþati število raziskovalcev.

8 novih raziskovalcev
(vkljuþno z 2 mladima
raziskovalcema; število novih
zaposlitev je odvisno od
realizacije planiranih projektov).

Na razpisu za pridobivanje mentorjev
mladim raziskovalcem nismo uspeli
pridobiti mentorjev, zato mladih
raziskovalcev nismo zaposlili, prav tako
nismo pridobili zadostnega števila
projektov za zaposlitev 8 novih
raziskovalcev.

Zagotoviti usposabljanje in
izobraževanje pedagoškim in
strokovnim sodelavcem.

Zagotoviti vsaj 1
usposabljanje/sodelavca.

Izvedli smo naþrtovano število
usposabljanj na zaposlenega, s tem, da
je bil pri strokovnih sodelavcih bolj
poudarek na usposabljanjih zaradi
uvedbe nove plaþne zakonodaje.

UP VŠZI
Nove zaposlitve visokošolskih
uþiteljev in visokošolskih sodelavcev s
podroþja zdravstvene nege za
dodiplomski študij (prviþ 3. letnik
Zdravstvene nege v dislocirani enoti).

Zaposlitev 3 novih
predavateljev za predvidenih
1,5 FTE, 1 višjega predavatelja
za predvidenih 0,5 FTE in 1
izrednega profesorja za
predvidenih 0,8 FTE.
Izpeljava 3. letnika
dodiplomskega študijskega
programa Zdravstvene nege v
dislocirani enoti v Novi Gorici
skladno z razpisanim študijskim
programom.

V letu 2008 smo zaposlili za podroþje
zdravstvene nege naslednje delavce:
-1 predavateljico za predvidenih 0,5
FTE (od tega 0,2 FTE dopolnilno),
- 1 strokovno sodelavko za predvidenih
1 FTE. - zaposlili 1 asistentko za
izvajanje kliniþnih vaj,
-zaposlili eno docentko za 100%, ki je
bila del leta zaposlena 60% kot
asistentka in 0,2 FTE docenta. V letu
2008 je pogodbo o zaposlitvi
odpovedala ena predavateljica in en
asistent ter 4 dopolnilno zaposleni
visokošolski uþitelji (1 predavatelj, 1
višji predavatelj, 1 docent in 1 izredni
prof.), ki so skupaj zasedali 0,42 FTE.
Te zaposlitve smo nadomestili z zgoraj
omenjenimi zaposlitvami.

Nove zaposlitve visokošolskih
uþiteljev in visokošolskih sodelavcev s
podroþja prehranskega svetovanja za
dodiplomski študij (prviþ 2. letnik
Prehranskega svetovanja – dietetike).

Zaposlitev 1 novega asistenta
za predviden 1 FTE, 1 novega
predavatelja za predvidenih 0,5
FTE, 2 nova docenta za
predvidenih 2 FTE in 1
izrednega profesorja za

Pri novem študijskem programu
Prehransko svetovanje – dietetika smo
s 1. 9. 2008 poveþali obseg zaposlitve
višji predavateljici iz 50% na 100% in
zaposlili dodatno predavateljico za
100% s 1. 12. 2008, poleg tega smo na
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podlagi pogodbe o zaposlitvi za delo
preko polnega delovnega þasa
angažirali 0,2 FTE docenta. Na podlagi
podjemne pogodbe smo v pedagoški
proces (za izvedbo kliniþnih vaj s
podroþja prehranskega svetovanja)
vkljuþili 5 novih mentorjev. V letu 2008
nismo v celoti realizirali zastavljenega
cilja, saj smo zaposlili le 1,7 FTE novih
ljudi od naþrtovanih štirih (4,3). Glede
na to, da je bil 2. letnik izveden v letu
2008 prviþ, smo zaposlili delavce na
podlagi pogodb o dopolnilnem delu in
deloma na podlagi podjemnih pogodb
skladno z Zakonom o visokem šolstvu.

Nove zaposlitve visokošolskih
uþiteljev in visokošolskih sodelavcev s
podroþja zdravstvene nege za
podiplomski študijski program
Zdravstvene nege.

Zaposlitev 3 novih docentov za
predvidenih 2 FTE, 2 nova
izredna profesorja za
predvidenih 2 FTE in 3 redne
profesorje za predvidenih 2
FTE.
Izpeljava 1 letnika
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvene nege.

Zaradi objektivnih razlogov,
pomanjkanja finanþnih sredstev in
ustreznega kadra, ki bi se bil pripravljen
redno zaposliti na naši šoli, smo bili
primorani z izvajalci predmetov na
podiplomskem študijskem programu
skleniti avtorske in podjemne pogodbe
zato nismo realizirali zastavljenih ciljev
za redne zaposlitve, vendar smo
uspešno realizirali izpeljavo zaþetka
podiplomskega študija Zdravstvene
nege.

Poveþevanje števila mentoric v uþnih
zavodih za izvedbo kliniþnih vaj.

Podpis novih (predvidoma 6)
krovnih pogodb z uþnimi zavodi
in angažiranje vsaj 20 novih
mentoric za izvedbo kliniþnih
vaj.
Poveþanje kakovosti kliniþnih
vaj za študente, poveþanje
možnosti izbire opravljanja
kliniþnih vaj in zagotavljanje
zadostnega števila mentoric na
predvideno število študentov v
skupini.

V letu 2008 smo se s tremi uþnimi
zavodi uspeli dogovoriti za indirektni
naþin plaþevanja mentoric (preko
uþnega zavoda), preostalim se še
vedno plaþuje po podjemnih pogodbah.
Delno smo uspeli realizirati sodelovanje
z uþnimi zavodi glede naþina
plaþevanja, pri racionalizaciji
študijskega procesa pa smo v letu 2008
realizirali zaþrtani cilj in uspešno
angažirali 20 novih mentoric, kar nam
omogoþa izvedbo kliniþnih vaj v
razumskih okvirih. Delno pa smo
realizirali cilj sklenitve pogodb o
sodelovanju z uþnimi zavodi, saj jih
nismo sklenili 6 novih, temveþ 4. Razlog
je v tem, da Ministrstvo za zdravje,
posameznim zavodom še ni izdalo
odloþb o podelitvi naziva uþnega
zavoda.

Zaposlitev novega nepedagoškega
osebja.

Zaposlitev še 1 bibliotekarja in
1 samostojnega strokovnega
sodelavca.
Izboljšanje dela strokovnih
služb in zmanjševanje
zaostankov pri delu.

V letu 2008 smo uspeli realizirati
zaposlitev1 samostojnega strokovnega
sodelavca VII/2 (III) ter pomoþnika
tajnika þlanice VII/2, ki smo ga zaposlili
zaradi daljše bolniške odsotnosti tajnika
þlanice, ki je ni bilo moþ napovedati v
letnem planu dela 2008. Bibliotekarja, ki
smo ga planirali zaposliti v zaþetku leta,
2008 nismo realizirali zaradi
pomanjkanja finanþnih sredstev. Lahko
ocenimo, da smo cilj le delno izpolnili.

Angažiranje tujih predavateljev za

V oktobru, novembru in

Uspešno smo realizirali zastavljeni cilj
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zaposlitve ene priznane tuje
visokošolske uþiteljice s podroþja
Zdravstvene nege za izvedbo dela
podiplomskega študija Zdravstvene
nege.

Poveþevanje znanstveno –
raziskovalne dejavnosti.

Zaposlitev novih raziskovalcev
ali poveþano angažiranje že
obstojeþega kadra
raziskovalcev.
Prijava novih projektov ter
dokonþanje obstojeþih
projektov.

V letu 2008 smo uspešno pridobili še
dodaten raziskovalni projekt in tako
poveþali angažiranje že obstojeþih
raziskovalcev.

Poveþevanje števila raziskovalcev
izmed obstojeþih kadrov zaradi
preoblikovanja v fakulteto.

Poveþana masa raziskovalcev
zaradi poveþevanja možnosti
pridobivanja in prijavljanja
projektov.
Prevedbe nazivov visokošolskih
uþiteljev in sodelavcev v
raziskovalne nazive.

V letu 2008 smo poveþali maso
raziskovalcev zaradi poveþanja
možnosti pridobivanja in prijavljanja
projektov in sicer smo pri ARRS
registrirali dodatno asistentko z
magisterijem in dodatnega strokovnega
oz. tehniškega sodelavca. Prevedli smo
tudi nekaj nazivov, in sicer izrednega
profesorja v višji raziskovalni sodelavec
ter docentko v znanstveno sodelavko.

UP ZRS
Rast raziskovalne dejavnosti:
zaposlitev v okviru pridobljenih
raziskovalnih projektov in v obsegu
odobrenih raziskovalnih ur za doloþen
þas trajanja raziskovalnih projektov.

Zagotovitev delovnega procesa.

Nove zaposlitve na raziskovalnih
delovnih mestih so bile povezane s
pridobljenimi raziskovalnimi projekti in z
obsegom odobrenih raziskovalnih ur.

Poveþati število polno redno
zaposlenih raziskovalcev

Poveþanje števila matiþnih in
polno zaposlenih raziskovalcev
poveþuje pripadnost zaposlenih
in kakovost opravljenega
raziskovalnega dela.

9 raziskovalcev veþ kot 31.12.2007
Spremenilo se je predvsem število
zaposlenih po posameznih
raziskovalnih delovnih mestih in sicer
zaradi novih izvolitev v nazive.

Rast knjižniþarske dejavnosti.

Približevanje normam, ki jih za
visokošolsko knjižnico
predvideva zakonodaja,
poveþanje obsega in kakovosti
storitev knjižnice.

V knjižnici UP ZRS bomo v aprilu 2009
zaposlili enega delavca, in sicer na
delovnem mestu knjižniþar (samostojni
strokovni delavec VII/2).

Poveþati število nepedagoškega
kadra skladno z naþrtovanim
poveþanjem pedagoške in
raziskovalne dejavnosti.

Ažurna izvedba vseh nalog.

Število nepedagoškega kadra oziroma
zaposlenih na spremljajoþih delovnih
mestih se je v primerjavi z letom 2007
poveþalo.

Vzpostavitev naravoslovne in tehniþne
knjižnice UP v sodelovanju s FAMNIT.

Kvalitetnejši pogoji dela
raziskovalcev.

Realizirano.

Poveþanje števila raziskovalcev s
pogoji za vodenje projektov,
poveþanje uspešnosti prijav na
nacionalnih in mednarodnih razpisih.

Dvig raziskovalne ravni,
poveþanje obsega
raziskovalnega dela.

Realizirano.

Integracija znanstveno-raziskovalnega
in pedagoškega dela.

Vsi raziskovalci na PINT imajo
tudi delno pedagoško
obremenitev.

Delno realizirano.

Informatizacija PINT in pomoþ pri
informatizaciji FAMNIT.

Delovanje in skrb za sistemsko
programsko opremo ter sisteme
za potrebe PINT (raziskovalno
delo, uprava) in FAMNIT

Realizirano.

UP PINT
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KRATKOROýNI PREDNOSTNI CILJI
UNIVERZE



PRIýAKOVANI REZULTATI V LETU
2008
(izobraževalno delo, uprava).

 

REALIZACIJA V LETU 2008 Z
OBRAZLOŽITVIJO RAZLIK

Izboljšanje storitev uprave.

Ažurnejše delo uprave.

Realizirano.

Zaposlenim delavcem omogoþiti
osebnostni in strokovni razvoj.

Veþja uþinkovitost dela.

Realizirano (Prijava na seminarje,
teþaje, predavanja, delavnice).

Zaposliti 2 pogodbena delavca oz.
pogodba s krajšim delovnim þasom.

Veþja uþinkovitost dela.

Nerealizirano, ker nismo pridobili novih
študentskih ležišþ.

UP ŠD

UP PEF
Poveþanje števila redno zaposlenih za Poveþano število polno zaposlenih Delno realizirano.
poln delovni þas in zmanjšanje števila
pedagoških delavcev; zmanjšano
zaposlenih za krajši delovni þas od
število zaposlenih za delovni þas
polnega (predvsem za dopolnilno delo) terkrajši od polnega in število
sklenjenih podjemnih pogodb.
števila prevzemnikov dela na podlagi
podjemnih pogodb.
Racionalnejše poslovaje z manj Realizirano.
Zmanjševanje skupnega števila
zaposlenih pedagoških delavcev zaradi zaposlenega pedagoškega kadra.
racionalizacije poslovanja UP PEF na
podroþju izobraževalne dejavnosti.
Poveþanje števila pedagoških delavcev, Dodelitev posameznih projektov in Nerealizirano.
vkljuþenih v znanstveno -raziskovalno razvijanje novih znanj.
delo.

Dodatna pojasnila þlanic UP k zgornjim tabelam:
UP FHŠ
Zaposleni zasedajo delovna mesta glede na doseženo izobrazbo. Manjša odstopanja so le
pri zaposlenih na spremljajoþih delovnih mestih, in sicer zaradi prerazporeditve zaposlenih
skladno z doloþbami in spremembo Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na
Univerzi na Primorskem.
UP FHŠ v letu 2008 beleži fluktuacijo predvsem pri visokošolskih uþiteljih in sodelavcih, v
primerih, ko se izbirni predmet v študijskem letu 2008/2009 ne izvaja veþ (cikliþnost izvedbe
izbirnih predmetov). Nekateri zaposleni na spremljajoþih delovnih mestih so službo poiskali
drugje.
Odsotnosti zaposlenih se beležijo zaradi rednih letnih dopustov, porodniških dopustov in
dopustov za starševsko varstvo, redke pa so odsotnosti zaradi bolniških dopustov, dopustov
zaradi nege in službenih poti. Ostale odsotnosti so zanemarljive.
UP FM
Leto 2008 je bilo zaznamovano z uvedbo novega plaþnega sistema. Prevedba pedagoških
in raziskovalnih delovnih mest je bila enostavna, veþ težav je bilo pri prevedbi delovnih mest
strokovno-administrativnih delavcev (skupina J).
UP FAMNIT
V zgornji tabeli so predstavljeni temeljni cilji UP FAMNIT na podroþju kadrovske politike v
letu 2008 in podatek o njihovi realizaciji, v nadaljevanju pa je podana krajša obrazložitev
razlik med priþakovanimi rezultati in realizacijo.
V preteklem letu je UP FAMNIT v skladu z naþrtovanimi cilji za leto 2008 zaposlila pedagoški
kader, potreben za izpeljavo vseh razpisanih študijskih programov. Seveda je prišlo do razlik
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med planiranimi in dejanskimi zaposlitvami (npr. planirana je bila zaposlitev visokošolskega
uþitelja – rednega profesorja, dejansko pa je prišlo do zaposlitve visokošolskega uþitelja –
docenta). Z oktobrom 2008 je prišlo tudi prenosa »matiþnosti« delavcev z UP PEF na UP
FAMNIT. V letu 2008 pa ni prišlo do zaposlitve laboranta.
Velika odstopanja med planiranim in realiziranim številom zaposlenih gre pripisati neizvajanju
študijskega programa Varstvo narave – II. stopnja in Sredozemsko kmetijstvo – II. stopnja.
V letu 2008 je na UP FAMNIT prišlo delno do planiranih zaposlitev na podroþju
nepedagoškega kadra. Tako se je s februarjem 2008 zaposlila delavka na delovnem mestu«
Svetovalec za splošne zadeve«, ki je bila z novembrom 2008 razporejena na delovno mesto
»tajnik fakultete«; v mesecu aprilu 2008 se je zaposlila za polni delovni þas »vodja kadrovske
službe« in ne kadrovik za poloviþni delovni þas, kot je bilo to predvideno. Razlog za to je, da
se je na fakulteti pokazala potreba po osebi s polnim delovnim þasom, ki bo vodila oziroma
opravljala kadrovsko delo poleg na UP FAMNIT tudi na UP PINT.
Z oktobrom 2008 je bila realizirana tudi poloviþna zaposlitev za potrebe skupne knjižnice UP
FAMNIT in UP PINT (delavka je matiþno zaposlena na UP PINT).
Poleg planiranih zaposlitev sta bili realizirani dve zaposlitvi nepedagoškega kadra, za kateri
se je pokazala nujna potreba med letom 2008. To sta »vodja službe za izobraževanje« in
»tajnica«.
V preteklem letu pa ni prišlo do realizacije zaposlitve svetovalca za mednarodne odnose,
sistemskega administratorja in poslovnega tajnika. Nekatere izmed teh zaposlitev bodo
realizirane v letu 2009.
V letu 2008 je bila uspešno vzpostavljena integracija znanstveno-raziskovalnega in
pedagoškega dela, ki je pripomogla k še tesnejši povezavi med UP PINT in UP FAMNIT.
Glede na strukturo zaposlenih lahko ocenimo, da ima veþina pedagoških delavcev doktorat
znanosti, pri nepedagoškem kadru pa prevladuje univerzitetna izobrazba. Po spolu med
pedagoškimi delavci prevladuje moški spol, pri nepedagoškem kadru pa ženski.
UP PEF
V zgornji tabeli so predstavljeni temeljni cilji UP PEF na podroþju kadrovske politike v letu 2008
in podatek o njihovi realizaciji, v nadaljevanju pa je podana krajša obrazložitev razlik med
priþakovanimi rezultati in realizacijo.
V letu 2008 je UP PEF, v skladu z naþrtovanimi cilji za leto 2008, v precejšnji meri dosegla
zastavljene cilje. Prvi cilj, ki se nanaša na poveþanje redno zaposlenih za poln delovni þas in
zmanjšanje števila zaposlenih za krajši delovni þas od polnega (predvsem za dopolnilno delo)
ter števila prevzemnikov dela na podlagi podjemnih pogodb, je UP PEF delno realizirala. Redno
zaposlene delavce se je obremenilo do zakonsko predpisanega obsega z vkljuþitvijo dodatne
tedenske pedagoške obveznosti in dopolnilnim delom. S tem se je zmanjšal obseg podjemnih in
avtorskih pogodb na izrednem študiju in poslediþno zmanjšalo stroške zaposlovanja. Število
zaposlenih, ki na UP PEF opravljajo dopolnilno delo, se je tudi zmanjšalo, vendar ne v želenem
obsegu. Razlog je v prezaposlenosti zunanjih delavcev in s tem možnosti prevzema manjšega
obsega ur.
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Drugi kratkoroþni prednostni cilj, ki se nanaša na zmanjševanje skupnega števila zaposlenih
pedagoških delavcev zaradi racionalizacije poslovanja UP PEF na podroþju izobraževalne
dejavnosti, je bil realiziran. Zaradi ustanovitve UP FAMNIT in skupnega izvajanja matematiþnih
in raþunalniških predmetov univerzitetnega študijskega programa Matematika in raþunalništvo
(prenos), je UP PEF prenehala sodelovanje s sedmimi docenti in šestimi asistenti, strokovnjaki s
podroþja raþunalništva. Ostale predmete še vedno izvajajo delavci UP PEF. Zaradi izvajanja
ukrepov racionalizacije poslovanja (skupno izvajanje predavanj, cikliþno izvajanje posameznih
predmetov) se je prekinilo delovno razmerje še z enim izrednim profesorjem, enim docentom in
dvema asistentoma. Navedeni delavci so bili zaposleni za delovni þas krajši od polnega oz.
dopolnilno. Z zmanjševanjem zunanjih sodelavcev oz. delavcev, ki so zaposleni še na drugih
univerzah, si poveþujemo fleksibilnost pri poslovanju (lažje oblikovanje urnikov, enostavnejši
dogovori,…).
Tretji kratkoroþni prednostni cilj, povezan s poveþanjem števila pedagoških delavcev, vkljuþenih
v znanstveno-raziskovalno delo, ni bil realiziran. Razlog za to je v pridobitvi manjšega števila
novih projektov.
Pri naþrtovanju zaposlenih je potrebno omeniti odstop dekana, izr. prof. dr. Stanka Pelca, ki je
odstopil 15. novembra 2008. Postopek volitev novega dekana fakultete se je zaþel januarja
2009, zato je v stanju za 31. december 2008 prikazano, da UP PEF nima dekana.
V letu 2008 je prišlo na UP PEF do planiranih zaposlitev. Med pedagoškimi delavci je fakulteta
za polni delovni þas sklenila pogodbo z enim asistentom, zaposlitev za krajši delovni þas pa z
enim docentom in enim asistentom. Dopolnilna zaposlitev je bila sklenjena s tremi novimi delavci
(docent, asistent in laborant).
Tudi med nepedagoškim kadrom je prišlo do sprememb. V prvi polovici leta je prišlo do
zamenjave Samostojnega strokovnega delavca za kadrovsko podroþje. V nadaljevanju je dala
odpoved delavka, ki je zasedala delovno mesto raþunovodje. Nadomestila jo je delavka, ki je
bila razporejena na delovno mesto knjigovodje in tako napredovala na višje delovno mesto.
Zaradi racionalizacije je omenjena delavka doloþen þas opravljala naloge obeh delovnih mest.
Decembra, ko se je z dopusta za nego in varstvo otoka vrnila receptorka, se je delavko
prerazporedilo na prosto delovno mesto knjigovodje. S to potezo je fakulteta delno dopolnila
kapacitete v finanþno-raþunovodski službi in ukinila nepotrebno delovno mesto receptorja.
Z notranjo reorganizacijo se je novi knjigovodji zmanjšal obseg knjigovodskega dela in se
dopolnil z nalogami poslovnega sekretarja. Poslediþno smo ukinili delovno mesto poslovnega
sekretarja in delavko, ki je zasedala to delovno mesto, prerazporedili na novo delovno mesto
Strokovnega sodelavca VI. Omenjena delavka, bo poleg dela nalog Poslovnega sekretarja
opravljala dodatne administrativne naloge na podroþju znanstvenega-raziskovanja.
Med nepedagoškim kadrom so nastajale spremembe tudi v referatu za študente. Delavko, ki je
bila odsotna za nego in varstvo otroka, je nadomešþala študentka, ki ji je v zadnji tretjini leta
potekel status študenta. Poslediþno je UP PEF študentko zaposlila na delovno mesto
Samostojni strokovni delavec VII/2 za študentske zadeve – redni študij. V isti službi je meseca
novembra dala odpoved pripravnica, ki se je pripravljala na delovno mesto samostojnega
referenta. Nadomestila jo je delavka, ki je bila na delovno mesto samostojnega strokovnega
delavca VII/2 za študentske zadeve – izredni študij prerazporejena iz druge þlanice.
S koncem leta 2008 se je prenehalo sodelovanje s pripravnico, ki se je pripravljala za delovno
mesto samostojnega strokovnega delavca VII/2 za splošne in pravne zadeve ter z zunanjo
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sodelavko, ki je za krajši delovni þas nudila svojo strokovno pomoþ na podroþju znanstvenega
raziskovanja. V letu 2008 ni prišlo do nadomestne zaposlitve, saj se ta naþrtuje v letu 2009.
Plaþni sistem v javnem sektorju v Republiki Sloveniji s toþno opredeljeno višino plaþ in vsemi
dodatki, ki lahko pripadejo delavcem po ustrezni kolektivni pogodbi (Kolektivna pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji), ne omogoþa odstopanj od obiþajne
povpreþne plaþe zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo. Tako so podatki za UP PEF enaki kot za
celotno dejavnost.
V letu 2008 je prišlo do uvedbe novega plaþnega sistema, ki je terjal prilagoditve v kadrovski
politiki. Pri þlanici so se pojavile manjše težave pri usklajevanju in prenosu plaþnih razredov, ki
so se v veþini primerov rešili. Zahtevnejša vprašanja in prilagoditev kadrovske politike je v
domeni UP, ki gradi na poenotenju kadrovskega delovanja.
Pri tolmaþenju tabele je potrebno upoštevati, da so delavci upoštevani (številþno) veþkrat, in
sicer kot pedagoški delavci ali sodelavci oziroma znanstveni delavci ali sodelavci, stanje v FTEjih je vezano na njihovo zaposlitev (pedagoška oziroma raziskovalna obremenitev, ki je
opredeljena s pogodbo o zaposlitvi).
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so pri raziskovalnih delavcih navedeni samo tisti
pedagoški delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje raziskovalnega
dela na doloþenem raziskovalnem programu oziroma projektu.
Iz tabele je razvidno, da se naþrtovano število zaposlenih razlikuje od dejanskega stanja. Pri
pedagoškem kadru gre razlog pripisati predvsem potrebi po novih delavcih, ki pa so že polno
zaposleni oz. imajo možnost le zaposlitve za krajši delovni þas. Število FTE-jev je nižje od
naþrtovanega zaradi izvajanja postopka racionalizacije.
Pri nepedagoškem kadru je opaziti razlike med številom delavcev uvršþenih v rubrike pri
posameznih koeficientih, kar je posledica posameznih napredovanj in uskladitvi delovnih mest v
skladu z Aktom o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem.
Zmanjšano število nepedagoških delavcev je posledica dejstva, da so posamezni delavci dali
odpoved delovnega razmerja in za njihova delovna mesta ni bilo predvidenih novih zaposlitev do
31. 12. 2008.
V letu 2008 je bilo na UP PEF realiziranih 11 izvolitev v pedagoški naziv.
Ker so posamezni visokošolski uþitelji oziroma sodelavci vložili vlogo za izvolitev v naziv na
svojih matiþnih þlanicah oziroma univerzah, prihaja do odstopanj med številom naþrtovanih in
realiziranih izvolitev v naziv. Dejansko gre za pridobitev novih nazivov, vendar ne na UP PEF, na
kar pa UP PEF nima vpliva. Visokošolski uþitelji in sodelavci morajo le izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnih mest med temi pa je najpomembnejši ravno izvolitev v naziv.
Iz tabele je razvidno, da se v letu 2008 ni izobraževal noben nepedagoški delavec in ravno tako
se ni udeležil nobenih strokovnih in daljših usposabljanj. Krajših usposabljaj se je udeležilo manj
delavcev, kot je bilo planirano. Razlike med naþrtovanim in realiziranim številom so nastale
predvsem zaradi odpovedi delovnega razmerja s strani posameznih nepedagoških delavcev, pa
tudi zaradi omejenih finanþnih sredstev namenjenih temu cilju.
V letu 2008 sta se 2 pedagoška delavca odloþila za pridobivanje formalne izobrazbe. Razliko
med planiranim in realiziranim številom izobraževanj je možno pripisati temu, da se je nekaj
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mladih delavcev prezaposlilo na UP FAMNIT, nekaterim primanjkuje þasa, nekateri pa iz
osebnih razlogov.
Število pedagoških delavcev, ki se je v letu 2008 udeležilo strokovnih usposabljanj, je težko
opredeliti, saj se vsak pedagoški delavec stalno strokovno usposablja, kar je tesno povezano z
njegovim podroþjem dela in se navezuje na izpolnjevanje pogojev za njegovo ponovno izvolitev
v isti ali v višji naziv. Strokovna služba je s tem seznanjena le v primeru, da delavec dostavi
potrdilo.
V tabeli ni navedeno realizirano število krajših usposabljanj oziroma teþajev opravljenih s strani
visokošolskih uþiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih delavcev ter laborantov, saj
fakulteta zanje ne more voditi posebne evidence. Pedagoški kader teh podatkov ne sporoþa
službam UP PEF.
UP FTŠ Turistica
Leto 2008 zakljuþujemo s 66 (matiþno) zaposlenimi visokošolskimi uþitelji, sodelavci,
raziskovalci, strokovnimi in tehniþnimi delavci. V primerjavi z istim obdobjem lani se je število
zaposlenih, kljub planiranemu poveþanju, zmanjšalo (iz 69 na 66). Od tega je 42 žensk in 24
moških.
Strukturno imamo na dan 31.12.2008 v takšni ali drugaþni obliki zaposlenih 46 visokošolskih
uþiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev skupaj; v kar so všteti zaposleni za polni,
krajši delovni þas, dopolnilno zaposleni in zaposleni na drugih þlanicah UP ali UL, ki
dopolnjujejo svojo delovno obveznost na UP FTŠ Turistici. 25 javnih uslužbencev je
zaposlenih na t.im. nepedagoških delovnih mestih v strokovnih in tehniških službah. 3 od
zaposlenih imajo kombinirano (pedagoško in nepedagoško) delovno mesto. Na dan
31.12.2008 smo imeli na UP FTŠ Turistica v delovnem razmerju 37 visokošolskih uþiteljev in
1 dekanjo.
Visokošolskih uþiteljev je bilo skupaj 28, skupaj so bili zaposleni za 29,59% in 9
visokošolskih sodelavcev, ki so bili skupaj zaposleni za 6,52%.
Struktura zaposlenih visokošolskih uþiteljev in sodelavcev po obsegu zaposlenih pa je bila
naslednja:
1. avgusta 2008 smo na UP FTŠ Turistici implementirali nov plaþni sistem po zakonu o
sistemu plaþ v javnem sektorju in v skladu z navodili UP. Posledica uvedbe je bila, da se je
veþini zaposlenih plaþa v primerjavi s prejšnjim sistemom, znižala. Znižanje je posledica
dejstva, da je UP FTŠ Turistica v starem plaþnem sistemu izplaþevala nekatere dodatke k
plaþam v skladu z doloþili Kolektivne pogodbe VIZ iz lastnih finanþnih virov, ti dodatki pa se
pri prevedbi v nov plaþni sistem niso veþ upoštevali. Razlike so bile naknadno septembra
2008 sicer odpravljene za visokošolske uþitelje in sodelavce z Uredbo o dodatni delovni
uspešnosti iz naslova poveþanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 89/08), za
javne uslužbence na strokovno-tehniþnih in administrativnih delovnih mestih pa ne.
Posledica novega plaþnega sistema je bila tudi zreduciranje števila sistemiziranih delovnih
mest, žal pa nova sistemizacija veþinoma ne odraža prave vsebine dela na specifiþnih
delovnih mestih (zlasti v strokovnih službah).
UP VŠZI
Zaradi primanjkovanja ustreznega kadra s podroþja zdravstvene nege in drugih podroþij v
povezavi s študijskim programom Zdravstvene nege smo poveþali obseg dopolnilnih
zaposlitev. Tako smo za delo nad polnim delovnim þasom zaposlili šest novih visokošolskih
uþiteljev - predavateljev, ki skupaj predstavljajo 92% zaposlitev enega dodatnega
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pedagoškega delavca. Zaradi nemotene izvedbe študijskega procesa smo ponovno
angažirali zunanje strokovne sodelavce, poleg tega pa smo nekatere matiþne zaposlene
dodatno tedensko pedagoško obremenili, nekatere pa še zaposlili za delo preko polnega
delovnega þasa.
V letu 2008 nismo povsem realizirali naþrtovanih ciljev predvsem iz omenjenega razloga,
pomanjkanja ustreznega kadra in pomanjkanja ustreznih finanþnih sredstev. Vsekakor iz leta
v leto krepimo ekipo ustreznih strokovnjakov s podroþja zdravstvene nege. Deloma je prišlo
do razlik v naþrtovanih datumih zaposlitev tudi zato, ker so bili novo zaposleni vezani na
prejšnje službe in odpovedne razloge (zaposlitev 0,8 FTE izrednega profesorja se je ravno iz
teh razlogov premaknila na zaþetek leta 2009). Kljub temu ocenjujemo, da smo kratkoroþne
prednostne cilje uspešno izvedli. Nekateri predmeti (temeljni predmeti) so v 1. letniku enaki
kot pri študijskem programu Zdravstvene nege, tako da smo dodatno angažirali že
zaposlene visokošolske uþitelje in sodelavce na podlagi sklepov o uvedbi dodatne tedenske
pedagoške obremenitve ter pogodb o dopolnilnem delu ter deloma podjemnih pogodb,
skladno z Zakonom o visokem šolstvu.
UP ZRS
Najveþ zaposlenih (tako raziskovalcev kot zaposlenih na spremljajoþih delovnih mestih) se
nahaja v starostnem razredu od 30-34 let. Sledi jim starostni razred od 25-29 let. Z višanjem
starosti se število zaposlenih postopno zmanjšuje. Zastopanost po spolu je pri zaposlenih na
raziskovalnih delovnih mestih približno enaka, pri zaposlenih na spremljajoþih delovnih
mestih pa prevladujejo ženske.
Razlog za fluktuacijo zaposlenih je predvsem projektno organizirano delo in z njim povezano
poveþevanje in zmanjševanje obremenitve posameznih raziskovalcev. Odsotnosti zaposlenih
so bile v letu 2008 predvsem posledica bolezni in odhoda zaposlenih na porodniški dopust.
V naþrtu za leto 2008 je bilo predvideno poveþanje števila zaposlenih na naslednjih delovnih
mestih: višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec, asistent z doktoratom, mladi
raziskovalec, raziskovalec z magisterijem ter raziskovalec. Odstopanja med naþrtovanimi
zaposlitvami in realizacijo zaposlitev so predvsem posledica projektno organiziranega dela.
Poveþan obseg zaposlitev na UP ZRS je namreþ povezan predvsem s sprotnim
pridobivanjem nacionalnih in evropskih projektov, zato je natanþno število novih zaposlitev v
naslednjem letu težko predvideti.
Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v
letu 2008, se je v primerjavi z letom 2007 nekoliko poveþalo. Poveþalo se je število
zaposlenih, ki so se strokovno usposabljali. Zaposleni na spremljevalnih delovnih mestih so
se usposabljali za izvajane podpornih storitev na podroþju poslovnega sodelovanja in
internacionalizacije podjetji, spodbujanja inovativnosti in prenosa tehnologij ter priprave in
izvajanja evropskih programov. Redno so se udeleževali razliþnih strokovnih usposabljanj in
teþajev, ki se nanašajo na podroþje njihovega dela (seminarjev s podroþja delovnega
razmerja, raþunovodskih seminarjev, seminarjev s podroþja javnih naroþil).


Veþina raziskovalcev, ki so se v letu 2008 izobraževali za pridobitev izobrazbe na VII.
oziroma IX. Ravni, so mladi raziskovalci.
UP PINT
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V zgornji tabeli so predstavljeni temeljni cilji UP PINT na podroþju kadrovske politike v letu
2008 in podatek o njihovi realizaciji, v nadaljevanju pa je podana krajša obrazložitev razlik
med priþakovanimi rezultati in realizacijo.
V letu 2008 je UP PINT v skladu z naþrtovanimi cilji za leto 2008 skupaj z UP FAMNIT
vzpostavila naravoslovno-tehniþno knjižnico, v kateri se je zaposlila sodelavka, ki skrbi za
ažurno vnašanje podatkov bibliografij raziskovalcev in opravlja ostale naloge povezane z
optimalnim delovanjem knjižnice.
V letu 2008 se je bistveno poveþalo število raziskovalcev, predvsem zaradi pridobitve
posameznih projektov in programov.
V skladu s postavljenimi cilji se je v letu 2008 uspešno realizirala integracija znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela, ki je pripomogla k še tesnejši povezavi med UP PINT
(raziskovalna dejavnost) in UP FAMNIT (pedagoška dejavnost).
V preteklem letu so bile vzpostavljene nekatere skupne službe z UP FAMNIT, ki skrbijo za
smotrno delovanje uprave inštituta in fakultete.
Realizirane so bile naslednje zaposlitve: vodja knjižnice (0,5 FTE), samostojni strokovni
delavec VII/2 (2 FTE) in strokovni delavec VI (1 FTE).
Glede na strukturo zaposlenih lahko ocenimo, da ima veþina raziskovalcev doktorat znanosti,
pri delavcih v upravi pa prevladuje univerzitetna izobrazba. Po spolu med raziskovalci v veþji
meri prevladuje moški spol, pri administrativnem kadru pa ženski spol. V spodnji tabeli je
podrobneje prikazana izobrazbena struktura zaposlenih glede na spol.
Z uvedbo in vzpostavitvijo novega plaþnega sistema inštitut ni naletel na veþje težave.
Vodstvo inštituta je izpostavilo posamezne pripombe. izmed katerih so bile nekatere povzete
na Rektorski konferenci RS.
UP ŠD
Na podroþju dela z ljudmi je bilo omogoþeno naslednje:
- osebnostni in strokovni razvoj (kariera) kadrov,
- možnosti strokovnega usposabljanja in izobraževanja,
- možnost horizontalnega in vertikalnega napredovanja (znotraj delovnega mesta ali na
zahtevnejša delovna mesta),
- krepitev motiviranost, pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih
- notranja komunikacija in ciljno vodenje zaposlenih.
Planirali smo zaposlitev direktorja s polnim delovnim þasom, enega delavca z raþunovodskofinanþnega podroþja, po možnosti v partnerstvu še z eno þlanico UP z istimi potrebami ter
varnostnika-vzdrževalca za potrebe študentskih domov. Naþrta nismo realizirali. V UPŠD sta
bili zaposleni dve delavki in dva delavca. Trije delavci imajo visoko strokovno oziroma
univerzitetno izobrazbo. Ena delavka ima konþano srednjo izobrazbo in se izobražuje za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe. Starostna struktura od 35 do 51 let.
5.13.2 Kadrovski naþrt in realizacija
Število redno zaposlenih: naþrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12. 2008
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Tabela 33: redno zaposleni : naþrt, stanje 2008
Število zap.
Število zap. na
Odstopanje realizacije od
na dan 31. 12. dan 31. 12. 2008
naþrta
2008 - NAýRT
- REALIZACIJA
TR
Delovno mesto oz. naziv
Št.
Št.
Št.
Št. zap.
Št. vseh
vseh
zap. v
vseh
v FTE
Št. zap. v FTE
zap.
zap.
FTE
zap.
a
b
c
d
e
f
g=e-c
h=f-d
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAýAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Rektor
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
Glavni tajnik
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
Strokovni direktor oz. strokovni
0,0
vodja
Namestnik direktorja
1,0
1,0
0,0
0,0
-1,0
-1,0
Pomoþnik direktorja
1,0
1,0
0,0
0,0
-1,0
-1,0
Dekan
3,0
3,0
3
3,25
0,3
0,0
Direktor
4,0
2,0
3,0
1,7
-0,3
-1,0
SKUPAJ DM PO UREDBI O
11,0
9,0
8,0
7,0
-3,0
-2,1
PLAýAH DIREKTORJEV V
JAVNEM SEKTORJU
VISOKOŠOLSKI UýITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
IX.
Redni profesor
28,0
19,1
15,0
9,7
-9,4
-13,0
Izredni profesor
49,0
36,7
26,0
19,5
-17,2
-23,0
Docent
160,0
103,6
93,0
59,5
-44,1
-67,0
Lektor z doktoratom
0,4
1,0
1,4
1,0
1,0
Asistent z doktoratom
15,0
11,8
10,0
4,1
-7,7
-5,0
Bibliotekar z doktoratom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
VIII. Lektor z magisterijem
8,0
7,9
4,0
4,3
-3,6
-4,0
Višji predavatelj
30,0
21,0
30,0
24,1
3,2
0,0
Asistent z magisterijem
26,0
22,0
19,0
16,7
-5,3
-7,0
Bibliotekar z magisterijem
0,0
0,0
0,0
0,0
VII. Predavatelj
48,0
29,0
44,0
27,0
-2,0
-4,0
Lektor
5,0
4,0
4,0
3,1
-0,9
-1,0
Asistent
79,0
57,5
46,0
32,8
-24,7
-33,0
Bibliotekar
4,0
4,0
0,0
0,0
-4,0
-4,0
Uþitelj vešþin
4,0
1,6
5,0
3,3
1,7
1,0
Strokovni svetnik
0,0
0,0
0,0
0,0
Višji strokovni sodelavec
0,0
0,0
0,0
0,0
Strokovni sodelavec
1,0
1,0
1,0
1,0
VI.
Laborant, tehniški sodelavec
3,0
3,0
0,0
0,0
-3,0
-3,0
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI
UýITELJI, SODELAVCI IN
459
321,5
298
206,6
-161
-114,9
LABORANTI
RAZISKOVALCI IN SODELAVCI
IX.
Znanstveni svetnik
10
5,5
9
7,05
-1
1,55
Višji znanstveni sodelavec
10
4,83
12
8,9
2
4,07
Znanstveni sodelavec
25 15,65
28
23,27
3
7,62
Višji raziskovalno-razvojni
2
1,75
2
2
0
0,25
asistent
Višji raziskovalno-razvojni
0
0
0
0
0
0
sodelavec
Samostojni strokovni
0
0
0
0
0
0
sodelavec
Asistent z doktoratom
16
11,7
15
9,42
-1
-2,28
VIII. Mladi raziskovalec z
1
1
1
0,23
0
-0,77
magisterijem
Raziskovalec z magisterijem
11
6,9
7
7
-4
0,1
Višji raziskovalec z
0
0
0
0
0
0
magisterijem
Samostojni raziskovalec z
1
0,1
1
1
0
0,9
magisterijem
Asistent z magisterijem
2
2
1
0,6
-1
-1,4
VII. Mladi raziskovalec
34
34
27
27
-7
-7





 



/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR

TR



Število zap.
na dan 31. 12.
2008 - NAýRT
Št.
Št.
vseh
zap. v
zap.
FTE
0
0
2
1,75
0
0
2
2

Delovno mesto oz. naziv

 

Število zap. na
dan 31. 12. 2008
- REALIZACIJA
Št.
Št. zap.
vseh
v FTE
zap.
11
11
2
2
0
0
3
3

Odstopanje realizacije od
naþrta
Št. vseh
zap.

Št. zap. v FTE

Raziskovalec
11
Višji raziskovalec
0
Samostojni raziskovalec
0
Strokovni sodelavec v
1
humanistiki
Asistent
32 27,08
21
18,78
-11
VI.
Laborant (tehniški sodelavec)
0
0
0
0
0
V.
Laborant
0
0
0
0
0
SKUPAJ RAZISKOVALCI IN
148 114,3
140
121,25
-8
SODELAVCI
ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOýIH DELOVNIH MESTIH
IX.
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
VIII. IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
3,0
2,4
2,0
5,00
5,00
IK od 4,00 do 4,40
1,0
0,6
-1,0
0,00
0,00
VII. IK od 6,80 dalje
1,0
1,0
-1,0
0,00
0,00
IK od 5,60 do 6,40
7,0
7,0
-1,0
6,00
5,28
IK od 4,70 do 5,30
26,0
24,3 28,00
2,0
26,72
IK od 4,00 do 4,40
20,0
19,0 31,00
11,0
31,35
IK od 3,25 do 3,80
76,0
72,2 73,00
-3,0
71,07
VI.
8,0
8,0 15,00
7,0
14,75
V.
27,0
26,2 16,00
-11,0
15,63
IV.
1,0
1,0
1,0
2,00
2,00
III.
1,0
1,0
0,0
1,00
1,00
II.
2,0
2,0
1,0
3,00
3,00
I.
2,0
2,0
-2,0
0,00
0,00
SKUPAJ ZAP. NA
SPREMLJAJOýIH DELOVNIH
175,0
166,7 180,0
175,80
5,0
MESTIH
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI
793,0
611,5
626
510,6
-167

11
0,25
0
1
-8,3
0
0
6,99

2,6
-0,6
-1,0
-1,7
2,4
12,4
-1,1
6,8
-10,6
1,0
0,0
1,0
-2,0
9,1
-100,9

Izvolitve v naziv v letu 2008
Tabela 34: izvolitve v naziv v letu 2008

ŠTEVILO
NAýRTOVANO

REALIZIRANO

ZAPOSLENIH, KI SO

ŠTEVILO IZVOLITEV

ŠTEVILO IZVOLITEV

BILI V LETU 2008

OBRAZLOŽIT

V NAZIV V LETU

V NAZIV V LETU

VSAJ 30 DNI BREZ

EV

2008

2008

USTREZNE
IZVOLITVE V NAZIV

Redni profesor
Znanstveni svetnik



5

3

8

1

1

Izredni profesor

23

8

1

Višji znanstveni sodelavec

13

14

2

Docent

29

24

3

Znanstveni sodelavec

19

16

Višji predavatelj

4

8

1

Predavatelj

9

17

3
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ŠTEVILO
ZAPOSLENIH, KI SO

NAýRTOVANO

REALIZIRANO

ŠTEVILO IZVOLITEV

ŠTEVILO IZVOLITEV

BILI V LETU 2008

OBRAZLOŽIT

V NAZIV V LETU

V NAZIV V LETU

VSAJ 30 DNI BREZ

EV

2008

2008

USTREZNE
IZVOLITVE V NAZIV

Asistent

8

Uþitelj vešþin

42

23

Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec

1

Strokovni sodelavec

1

Bibliotekar

24

31

Asistent z doktoratom

2

21

Asistent z magisterijem

10

9

Višji raziskovalno-razvojni asistent

12

1

Asistent (znanstveno-raziskovalni)

1

19

Strokovni sodelavec v humanistiki

25

Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki

/

Raziskovalno-razvojni asistent

2

1

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in
izpopolnjevali v letu 2008
Tabela 35: zaposleni na spremljevalnih delovnih mestih

PRIDOBIVANJE

STROKOVNO

FORMALNE IZOBRAZBE

USPOSABLJANJE

KRAJŠA

DALJŠA

USPOSABLJANJA IN

USPOSABLJANJA (VEý

TEýAJI

KOT 1 MESEC) V TUJINI

Naþrt 2008

32

45

83

Realizacija 2008

28

58

82

Število visokošolskih uþiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev
ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008
Tabela 36: število zaposlenih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v 2008

PRIDOBIVANJE
SKUPAJ

KRAJŠA

STROKOVNO

FORMALNE

USPOSABLJANJE

IZOBRAZBE

USPOSABLJANJA IN

SOBOTNO LETO

TEýAJI

Naþrt 2008

427

100

144

181

Realizacija 2008

324

70

79

175

2

Število registriranih raziskovalcev
Tabela 37: število registriranih raziskovalcev
ŠT. VSEH VISOKOŠOLSKIH UýITELJEV,
VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV,

ŠTEVILO REGISTRIRANIH RAZISKOVALCEV
OD TEGA S STATUSOM MLADI

VSI

RAZISKOVALCEV IN STROKOVNIH

RAZISKOVALCI

SODELAVCEV

Naþrt 2008

687

520

41

Realizacija 2008

549

399

38

Podatki o izvajalcih študijskih programov
Tabela 38: podatki o izvajalcih študijskih programov







/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



PRVA STOPNJA
STANJE
06/07

OCENA
07/08

126

80

Število zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih
programov
Število zaposlenih, ki
študijske programe
izvajajo na podlagi
avtorskih ali drugih
pogodb

 

DRUGA STOPNJA

OCENA
08/09

STANJE
06/07

OCENA
07/08

154

153

10

70

77

14

TRETJA STOPNJA

OCENA
08/09

STANJE
06/07

OCENA
07/08

OCENA
08/09

17

18

10

16

9

14

11

24

13

14

Za vse študijske programe v EUR
PRVA STOPNJA

DRUGA STOPNJA

TRETJA STOPNJA

REALIZACIJA 2008

REALIZACIJA 2008

REALIZACIJA 2008

Vrednost pogodb zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih programov

348.576,95

9.499,12

27.934,00

Vrednost pogodb zaposlenih, ki
študijske programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali drugih
pogodb

230.795,42

107.428,24

33.034,00

Redni dodiplomski študij v EUR

Vrednost pogodb zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih programov
Vrednost pogodb zaposlenih, ki
študijske programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali drugih
pogodb



PRVA STOPNJA

DRUGA STOPNJA

REALIZACIJA 2008

REALIZACIJA 2008

23.717,34

5.528,69



9.499,12

TRETJA STOPNJA
REALIZACIJA 2008
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepriþakovanih posledic pri
izvajanju programa dela

Tudi v letu 2008 so se UP kot celota in posamezne þlanice UP sreþevale s težavami pri
izvajanju programa dela predvsem iz naslednjih razlogov:
- doloþene þlanice se kljub izvedenim sanacijskim ukrepom še vedno sooþajo s presežkom
odhodkov nad prihodki iz naslova rednega študija (UP FHŠ…), doloþene þlanice pa kot
posledico sanacijskih ukrepov izvajajo moþno skrþene študijske programe, kar zmanjšuje
kvaliteto študija in na dolgi rok zmanjšuje konkurenþnost programov;
- dodeljena normativna sredstva po uredbi so bila nižja od priþakovanj v þasu sprejemanja
LPD 2008, pri þemer se še vedno moþno þuti uþinek slabšega izhodišþnega položaja v letu
2004 (dota);
- dodeljena razvojna sredstva so bila bistveno nižja od potreb in priþakovanj v LPD 2008,
vsaj za doloþene þlanice UP;
- vse leto je viselo v zraku poplaþilo investicije Armerija-Foresterija (AF).
Nekatere težave so posledica v letu 2008 veljavne Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, þlanic univerz od 2004 do 2008. UP je vstopila v samo
shemo izraþuna proraþunskih sredstev z nekaterimi težavami, ki jih uveljavljeni univerzi nista
imeli (izraþun dote novih študijskih programov, delitev sredstev za študente UP PEF med UP
in Univerzo v Ljubljani, vkljuþevanje zdravstva v prešibko financirano študijsko skupino
znotraj uredbe, vse veþje nižanje osnovnih sredstev in podobno). ýlanice, ki imajo izredni
študij, ves ta þas pokrivajo primanjkljaje iz naslova javne službe, iz sredstev šolnin (UP
Turistica in UP FM, UP VŠZI). Fakulteta UP PEF, tega ne more storiti oz. tega vira nima,
zato se že nekaj let sooþa s kritiþno finanþno situacijo in zgolj dobrim sanacijskim ukrepom
gre zahvala, da je letos ta fakulteta poslovno leto zakljuþila uspešno.
Dejstvo, da se je UP vse leto 2008 sooþala z resnimi težavami pri pokrivanju dolga za AF,
celo z grožnjo izvršbe prostorov rektorata, je povzroþilo popoln zastoj v postopkih za
izvedbo investicij v teku in v postopkih naþrtovanja gradenj, tako iz proraþuna kot iz kredita s
poroštvom države. Problem sanacije dolga za naložbo Armerija – Foresterija in novogradnjo
UP FHŠ, obveznosti do izvajalcev, so sprožile veliko težav, na katere UP ni mogla vplivati.
Zaradi teh je bilo veliko aktivnosti na podroþju investicij zamrznjenih oz. blokiranih. Tako npr.
nismo predložili v sprejem UO UP pripravljenega srednjeroþnega programa investicij UP, saj
ni bilo mogoþe z gotovostjo potrditi, iz katerih virov bo UP pokrivala dolg za AF in poslediþno,
katera sredstva bodo UP na razpolago za nove investicije. Prav tako ni bilo mogoþe
predložiti v potrditev UO UP pripravljene DIIPe za novogradnje, saj ni bilo mogoþe predvideti
virov financiranja. Nekaj težav je povzroþil tudi zamik odloþanja o prenosu kampusa »Sonce«
v Kopru z MOK na UP. Ta prenos je bil predviden v prvem polletju 2008, izvedel pa se je
konec leta. Zaradi tega ni bilo mogoþe pristopiti k pripravi nekaterih projektov za novogradnje
na tem obmoþju.
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6.2

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poroþila preteklega leta ali veþ
preteklih let

UP je uspela realizirati glavnino zastavljenih ciljev iz letnega programa dela 2008, kar
ocenjujemo kot uspešno. Veliko izvedenih nalog je bilo tudi takšnih, ki sicer niso bile
predvidene v LPD in smo jih zato v LP navedli posebej. Iz poroþil posameznih þlanic je
razvidno, da so tudi te v letu 2008 uspešno realizirale veþino zastavljenih ciljev. Realizacija
ciljev po posameznih þlanicah in podroþjih dela je razvidna iz poglavja 5.
Rektorat UP je v preteklem letu zagotovil tekoþe izvajanje temeljnih skupnih nalog
(zagotovljena je bila ustrezna strokovna in administrativna podpora organom, komisijam in
drugim delovnim telesom na univerzitetni ravni in tekoþe izpolnjevane obveznosti UP kot
enovite pravne osebe do ustanovitelja in drugih relevantnih institucij), na ravni vodstva pa so
bili realizirani nekateri pomembni cilji iz Razvojnega programa UP 2004 – 2008, kar je
podrobneje predstavljeno v nadaljevanju po posameznih podroþjih dela.
V nadaljevanju podajamo oceno po nekaterih posameznih podroþjih:
Podroþje izobraževalne dejavnosti:
Kot je razvidno iz poroþila, je UP v letu 2008 realizirala veþino naþrtovanih aktivnosti na
podroþju izobraževalne dejavnosti. Pri tem so bile v letu 2008 v ospredju naloge na podroþju
oblikovanja in uvajanja novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki predstavljajo
temelj izobraževalne ponudbe UP. Nekoliko slabša pa je bila realizacija naþrtovanih
aktivnosti na podroþju vseživljenjskega izobraževanja – pri javnoveljavnih programih
vseživljenjskega izobraževanja (programi za izpopolnjevanje in t. i. deli študijskih programov
za pridobitev izobrazbe) ter drugih oblikah neformalnega uþenja, þeprav je bilo realizirana ali
delno realizirana veþina naþrtovanih aktivnosti.
Na ravni univerze lahko kot pomembnejše uresniþene strateške cilje izpostavimo predvsem
pripravo vloge za ustanovitev nove þlanice – Fakultete za urbanizem in gradbeništvo ter
pripravo programa 1. stopnje Urbanizem in gradbeništvo, medsebojno sodelovanje þlanic UP
pri pripravi interdisciplinarnih študijskih programov (predvsem programi 2. stopnje), izvajanje
novih programov na þlanicah UP (izpostaviti velja priþetek izvajanja študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega na UP VŠZI) ter preoblikovanje Visoke šole za turizem Portorož v
Fakulteto za turistiþne študije Portorož – Turistica.
Na podroþju kakovosti izpostavljamo predvsem sprejem Pravilnika o evalvaciji na UP in
kazalnikov kakovosti na UP ter organizacijo meduniverzitetnega posveta z naslovom:
Zunanja evalvacija: izziv na podroþju kakovosti (Korte nad Izolo, 12. 6. 2008), ki je omogoþil
izmenjavo izkušenj na ravni univerz ter postavil nekatera izhodišþa za prihodnje aktivnosti za
vzpostavitev univerzitetnega sistema kakovosti na UP.
Prav tako gre na tem mestu izpostaviti skromno mobilnost študentov med þlanicami (kljub
vzpostavitvi promotorja mobilnosti), kar bo potrebno v prihodnjem obdobju bolj sistematiþno
spodbujati.
Na UP nastaja tudi vrsta interdisciplinarnih programov, v katerih sodeluje veþ þlanic univerze.
Ti programi predstavljajo pomembno obliko povezovanja znotraj UP in UP z gospodarstvom.
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Prednosti so v sodelovanju v skupnih raziskovalnih projektih in programih, razvoju študijskih
podroþij in novih kompetenc pomembnih za sodobno družbo znanja. Skupno število
interdisciplinarnih programov UP je 9, od teh so 3 realizirani, 4 v pripravi in 2 v zakljuþni fazi
akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo.
Med drugimi razlogi za nerealizacijo posameznih naþrtovanih aktivnosti (npr. vzpostavitev
samostojne Visokošolske prijavno-informacijske službe UP) bi izpostavili predvsem
pomanjkanje tako finanþnih sredstev kot tudi kadrovskih potencialov. Velike težave pa
beležimo pri vzpostavljanju celovitega informacijskega sistema, ki pa sodi med prioritetne
naloge v leto 2009.

Podroþje mednarodnega sodelovanja:
Za ustrezen pregled realizacije zastavljenih nalog za leto 2008 v nadaljevanju podajamo
oceno uspeha v primerjavi z aktivnostmi in s cilji, zaþrtanimi v letnem programu dela (LPD)
za leto 2008. Za celotno oceno je potrebno upoštevati poglavje 5.4. tega poroþila, v
nadaljevanju pa podajamo kratko obrazložitev po toþkah, ki smo jih v LPD 2008 zaþrtali kot
prioritetne:
Poveþanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih uþiteljev in raziskovalcev ter
izboljšanje kakovosti izobraževanja in nacionalna mobilnost:
Z namero, da bi poveþala mednarodno mobilnost študentov in visokošolskih uþiteljev, je UP
v letu 2008 vzpostavila nove stike v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus in poveþala
število sklenjenih sporazumov Erasmus. Poslediþno se je povišalo število tujih študentov, ki
so prišli na izmenjavo na UP. Tudi v letu 2008 je bilo višje število tujih študentov povezano s
problemom njihove nastanitve, ki ga je Služba za mednarodno in meduniverzitetno
sodelovanje UP (SMMS UP) skušala reševati v sodelovanju s Študentskimi domovi UP (ŠD
UP). V procesu iskanja namestitev za tuje študente in njihovem sprejemu se je kot
dragocena izkazala tudi pomoþ študentov UP – tutorjev, ki poskrbijo zlasti za sprejem in
dejansko nastanitev tujih študentov pred njihovim prihodom in po njem.
Število študentov UP, ki so odšli na študijsko izmenjavo v tujino, se ni bistveno povišalo. Iz
pojasnil študentov v svojih odpovedih izmenjav je razvidno, da so razlogi za to tudi v letu
2008 zlasti ekonomske in osebne narave, na kar UP ne more neposredno vplivati.
Pri mobilnosti uþiteljev je žal tudi v letu 2008 prišlo do nekoliko manjše realizacije od
naþrtovane. Razlogov je veþ, zlasti pa so to težave pri usklajevanju terminov s kolegi s
partnerskih univerz.
Posamezne þlanice so bile uspešne pri izvedbi izmenjav raziskovalcev in pri razpisih za
izmenjavo raziskovalcev; v primerjavi z letom 2007 se je mobilnost raziskovalcev celo rahlo
poveþala.
Na nacionalni ravni je UP nadaljevala sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v
Mariboru v okviru programa nacionalne mobilnosti, v katerem pa zaenkrat študenti
sodelujoþih univerz žal sodelujejo le v manjši meri.
Povezovanje in sodelovanje z univerzami držav srednje in jugovzhodne Evrope ter
vkljuþevanje v Evro-mediteranske pobude:
UP je v letu 2008 sklenila pet novih meduniverzitetnih sporazumov o sodelovanju, in sicer s
tremi evropskimi univerzami (Univerza Andrzeja Fritza Modrzewskwga, Univerza za tujce v
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Sieni in Univerza AAB), ter mehiško (Universidad de Oriente) in izraelsko univerzo (Univerza
v Haifi). V okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus smo uspešno nadaljevali sodelovanje z
univerzami iz veþine držav, vkljuþenih v program.
Vkljuþevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže:
V letu 2008 je UP vzdrževala že obstojeþa þlanstva v raznih mednarodnih združenjih,
organizacijah in mrežah.
UP je v letu 2008 pristopila k združenju UNIMED, ki združuje vse univerze na evromediteranskem podroþju.
Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in
v tujini ter druge aktivnosti v povezavi s promocijo UP in privabljanjem študentov iz tretjih
držav:
UP se je v letu 2008 mednarodnih konferenc in seminarjev zaradi finanþnih razlogov
udeleževala le v manjši meri. Predstavniki UP so univerzo predstavili na Rektorski konferenci
Alpe-Jadran, institucionalna koordinatorka za programe mobilnosti pa se je udeležila
mednarodnega izobraževalno-zaposlitvenega sejma BeSt3 na Dunaju. Posamezne þlanice
UP so se udeležile veþjega števila mednarodnih konferenc, upoštevajoþ podroþje dela in
finanþne možnosti.
Promocija programa nacionalne mobilnosti z namenom privabljanja študentov drugih dveh
slovenskih univerz, partneric v programu nacionalne mobilnosti:
UP je v letu 2008 nadaljevala sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru v
okviru programa nacionalne mobilnosti. V skladu z zaþrtano nalogo v programu dela za leto
2008 je UP v sodelovanju s Študentsko organizacijo UP (ŠOUP) organizirala predstavitev
programa nacionalne mobilnosti, ki je bila namenjena študentom vseh sodelujoþih univerz in
strokovnim službam, ki na univerzah oz. þlanicah vodijo postopke nacionalne mobilnosti.
Študenti niso pokazali velikega zanimanja za ponujen program mobilnosti, zato ostaja število
izmenjav v okviru nacionalne mobilnosti nižje od priþakovanega.

Podroþje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti:
Leto 2008 je bilo za UP in þlanice UP na znanstveno-raziskovalnem podroþju uspešno, saj je
realiziranih veþina zastavljenih ciljev, nekateri so tudi preseženi. UP je nadaljevala s trendom
rasti na raziskovalnem podroþju v obsegu 15% glede na leto 2007. Obseg nacionalnih
projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (raziskovalni in
infrastrukturni programi, temeljni, aplikativni in podoktorski projekti ter projekti Ciljnega
raziskovalnega programa) je v letu 2008 znašal 66,24 FTE. UP je uresniþila tudi cilj razvoja
raziskovalnih jeder pri raziskovalno manj razvitih þlanicah UP, saj sta v letu 2008 svoji
raziskovalni skupini ustanovili in pri ARRS registrirali þlanici UP FHŠ (Inštitut za medkulturne
študije UP FHŠ) in UP FAMNIT (Raziskovalna skupina UP FAMNIT), vidno pa se je
raziskovalno okrepila UP VŠZI.
Posebno pozornost namenja UP pomlajevanju kadra, tako se je v letu 2008 usposabljalo 45
mladih raziskovalcev, od tega 6 v gospodarstvu. Na Javnem pozivu za predlaganje
kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 - poziv v 2008 (Ur.l. RS,
št. 79/2008, z dne 01.08.2008) so þlanice pridobile 11 mentorjev, ki bodo v letu 2009
usposabljali mlade raziskovalce.
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ýlanice UP so bile uspešnejše pri prijavah na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov
Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENýNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu
2008 (Ur. l. RS, št. 41/2008, z dne 25.4.2008), na katerem je bilo odobrenih 39% prijavljenih
projektov. Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 razpis v 2008 (Ur.l. RS, št. 79/2008, z dne 01.08.2008) so þlanice skupno število prijav sicer
podvojile, vendar je uspešnost manjša (28% delež projektov sprejetih oz. pozvanih k prijavi v
drugo fazo). Rezultati druge faze razpisa bodo znani predvidoma v aprilu 2009. Dosežen pa
je bil zastavljeni cilj glede podvojitve raziskovalnih programov prijavljenih v okviru Poziva za
predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje financiranja in
pripravo poroþil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v obdobju 2004 –
2008 (Ur.l. RS, št. 31/2008, z dne 28.03.2003.), kjer je odobren nov raziskovalni program
þlanice UP ZRS, nadaljuje se financiranje raziskovalnih programov iz preteklega
programskega obdobja, þlanice UP PEF, UP VŠZI in UP PINT pa sodelujejo skupno na petih
raziskovalnih programih in so tako uspešno realizirale zastavljene cilje na tem podroþju.
Veliko je bilo v letu 2008 narejenega v smeri povezovanja z gospodarstvom. V želji, da bi še
pospešili uþinkovito izmenjavo in prenos znanj med univerzo in okoljem ter s tem prispevali k
nadaljnjemu uresniþevanju enega pomembnejših ciljev UP, smo v sodelovanju s predstavniki
gospodarstva oblikovali delovno skupino Sveta zaupnikov UP za podroþje raziskovanja.
Na podlagi soglasja Senata UP (10. redna seja, 9. 7. 2008) je rektor UP sprejel sklep o
ustanovitvi infrastrukturnega Centra za razvoj in prenos znanja na UP (CRPZ UP), ki ga
sestavljajo strukture in institucije povezane z UP, zadolžene za prenos znanja in sodelovanje
z gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanja. Z namenom ponuditi gospodarstvu in drugim
uporabnikom znanja konkretne raziskovalne projekte, ki so jih þlanice UP sposobne izvesti v
skladu s svojimi raziskovalnimi kompetencami, smo za þlanice UP oblikovali razpis za
Regionalne ciljne razvojne projekte, ki jih bomo lahko ponudili potencialnim financerjem v
okviru njihovega interesa. V kratkem bo zaživel tudi spletni portal »Mreža odliþnosti«, s
pomoþjo katerega bodo svoje ideje in predloge izmenjevali raziskovalci, podjetniki in civilna
družba. Podlage za vzpostavitev portala izhajajo iz projekta 6. OP, ki ga je izvedel Center za
sodelovanje z gospodarstvom pri UP ZRS, z naslovom Povezovanje študijske dejavnosti z
gospodarstvom. Projekt se je zakljuþil v letu 2008 z izdajo publikacije s pregledom
znanstveno-raziskovalnih kompetenc in raziskovalne opreme UP. Aktivno pa so þlanice UP
sodelovale z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja v okviru njihovih naroþil projektov,
aplikativnih raziskav kot sofinancerji (naroþnik ARRS) in v mednarodnih projektih.
Z namenom ureditve pravic in obveznosti UP in njenih delavcev v zvezi z novimi znanji,
ustvarjenimi na univerzi, vzpodbujanja in pospeševanja prehoda le-teh v gospodarstvo je bil
v letu 2008 sprejet Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos
znanj in raziskovalnih organizacij na Univerzi na Primorskem. Namen pravilnika je tudi
vzpodbuditev in pospešitev ustanavljanja na znanju temeljeþih dinamiþnih podjetij, ki
uporabljajo raziskave ali znanja, ki izhajajo oziroma so pridobljena na Univerzi na
Primorskem. Podjetja za prenos znanja se lahko ustanovijo kot spin-off ali kot start-up
podjetja.
Na podroþju založniške dejavnosti so þlanice pridobile sofinanciranje izdaje 33 znanstvenih
monografij, nadaljevalo se je financiranje izdaje 6 domaþih znanstvenih periodiþnih publikacij
UP FM (Management in Managing Global Transitions: International Research Journal) in UP
ZRS (Annales, Series Historia Naturalis, Acta Histriae, Annales, Series Historia et
Sociologia, ki so mednarodno uveljavljene in uvršþene v indeksacijske centre ter Monitor
ZSA – Revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije). Revija Annales, Series
Historia et Sociologia je bila sredi leta 2008 uvršþena v indeksiranje v najeminentnejši citatni
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bazi Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Acta Histriae je uvršþena v citatno bazo Arts
& Humanities Citation Index (A&HCI) in Social Science Citation Index (SSCI). Raziskovalno
delo in rezultati so bili predstavljeni na 11 znanstvenih sestankih, ki so hkrati priložnost za
vzpostavljanje novega in poglabljanju starega sodelovanja v okviru raziskovalnih projektov in
programov ter navezovanju znanstvenih in kulturnih stikov nasploh.
Na rektoratu UP smo uresniþili že dolgo naþrtovano zaposlitev strokovne sodelavke za
podroþje mednarodnih raziskovalnih projektov, ki je prišla ravno v obdobju priprav na razpise
v okviru Programa þezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V zaþetku decembra
je tako kot vodilni partner UP oddala 1 strateški projekt, UP ZRS pa 2. ýlanice UP so kot
partner sodelovale v strateških projektih drugih prijaviteljev. Rezultati o predlaganih projektih,
ki morajo še v drugo fazo prijav in evalvacije, bodo znani predvidoma aprila 2009, do konca
leta pa bodo znani naslovi dokonþno odobrenih projektov.
Na mednarodnem podroþju so þlanice UP sodelovale na razpisih projektov mednarodnega
bilateralnega sodelovanja (naroþnik ARRS) in razpisih drugih mednarodnih programov in
projektov kot koordinatorji ali partnerji (7. Okvirni program EU idr.), nadaljevalo oz. zakljuþilo
se je uspešno delo na vseh obstojeþih mednarodnih projektih.
Podrobnejši podatki o realizaciji zastavljenih ciljev na ravni univerze in þlanic so navedeni v
poglavju 5.2 (Raziskovalna in razvojna dejavnost).

6.3

Ocena gospodarnosti in uþinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila pristojnega
ministrstva in ukrepi za izboljšanje
uþinkovitosti ter kakovosti
poslovanja



UP je po velikosti relativno majhna univerza glede na število študentov in glede na število
raziskovalnega oziroma izobraževalnega osebja. Zaradi tega bo v prihodnosti potrebno
pristopiti k racionalizaciji in bolj gospodarnemu sistemu poslovanja na ravni celotne Univerze.
Na ta naþin bi se lahko prihranilo kar nekaj sredstev in se jih preusmerilo v še kakovostnejše
izvajanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Z uveljavitvijo financiranja na osnovi še v
letu 2008 veljavne Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, þlanic
univerz od leta 2004 do leta 2008, ki naj bi visokošolskim zavodom dala veþjo finanþno
avtonomijo, se je univerza na podroþju redne izobraževalne dejavnosti, v okviru katere je od
veljavnosti uredbe uvedla kar nekaj novih dodiplomskih študijski programov, sooþala s
finanþnimi težavami. S sredstvi, ki jih je v ta namen prejemala Univerza, smo uspeli pokrivati
le nujne odhodke, pri katerih predstavljajo stroški plaþ 85% odhodkov. Pri tem izpostavljamo
še vsaj dve dejstvi: najprej, da UP nima rešenih prostorskih problemov, kar vpliva tudi na
višje izdatke povezane s stroški najemnin za uporabo prostorov pri izvajanju redne študijske
dejavnosti; in drugiþ to, da se skupne upravne naloge pokrivajo v nesorazmernem deležu iz
sredstev namenjenih rednemu študiju. Zaradi tega se izvajanje rednega študija delno pokriva
iz sredstev namenjenih izrednemu študiju.
Nastale odhodke krije univerza iz lastnih sredstev. Z omejenimi proraþunskimi sredstvi, ki so
univerzi namenjena za izvajanje osnovne dejavnosti, je omejena tudi možnost uspešnega
gospodarjenja, kar se odraža na rezultatu poslovanja, ki iz leta v leto upada. Eden od
ukrepov, ki bi prispeval k zmanjševanju primanjkljaja, je tudi racionalizacija in združevanje
upravnih ter drugih nalog na ravni Univerze. Univerza je v tej smeri že naredila prve korake
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na podroþju integracije informacijskih podsistemov na študijskem, kadrovskem in finanþnem
podroþju, konkretne korake v smeri združevanja podpornih služb, pa predvidevamo v letu
2009.
Glede na dejstva:
- vsako leto nižja OS (problem 2004 in dota),
- nižja LS glede na priþakovanja,
- nižja razvojna sredstva + ne-financirani doloþeni programi iz preteklih let,
- velika negotovost poslovanja, ker so se sredstva po uredbi izraþunala šele konec junija
2008 in ne marca, kot je »praviloma« iz uredbe,
je bilo v letu 2008 zaslediti naslednje posledice:
- sanacijski ukrepi na veþ þlanicah,
- drastiþno zniževanje doloþenih stroškov (predvsem materialnih), kar negativno vpliva na
pogoje dela in študija,
- na veþini þlanic sanacijski ukrepi niso omogoþali pozitivnega poslovanja iz naslova
rednega študija,
- na doloþenih þlanicah okrnjena izvedba študija, kar poslediþno vpliva na kvaliteto in na
dolgi rok na konkurenþnost,
- pokrivanje izgube iz rednega študija iz drugih virov.
Sicer pa so bili v letu 2008 sprejeti razliþni ukrepi za izboljšanje uþinkovitosti ter kakovosti
poslovanja na finanþnem podroþju, ki se bodo realizirali predvsem v letu 2009, npr. merila za
delitev sredstev, finanþno upravljanje, informacijska podpora kadrovskemu in finanþnemu
poslovanju, poenotenje javnih naroþil na nivoju UP. Aktivna udeležba UP pri sprejemanju
uredbe o javnem financiranju za leto 2009 je prinesla rezultate - spremembe naj bi vsaj
delno pokrile pretekle izpade UP. Poleg tega naj bi predvidena reorganizacija strokovnih
služb UP ter IS prinesli pozitivne uþinke poslovanja že v naslednje letu.


6.4

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

Oceno so tako þlanice kot tudi UP v celoti pripravile v skladu z Metodologijo za pripravo
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga Navodila o spremembah in
dopolnitvah navodila o pripravi zakljuþnega raþuna državnega in obþinskega proraþuna ter
metodologije za pripravo poroþila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proraþuna (Uradni list RS, št. 8/07).
UP je v letu 2008 izvedla pomemben premik na podroþju notranje revizije poslovanja.
Notranjo revizijo poslovanja infrastrukturnega centra CJMK ter revizijo avtorskih in podjemnih
pogodb po vseh þlanicah UP in rektoratu ter revizijo celotnega poslovanja ene od þlanic UP
je izvedla zunanja revizijska hiša. Poroþila o omenjenih revizijah so še v postopku
dokonþanja – usklajevanja. V prvem tromeseþju 2009 bomo zbrali vsa dokonþna poroþila in
na podlagi ugotovitev iz teh poroþil tudi pripravili konkretne ukrepe kot npr. sprejem navodil in
pravil.
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Na UP je bila v letu 2008 izvedena tudi notranja revizija postopkov v izobraževalnem procesu
na þlanici FM, ki jo je izvedla od rektorja UP imenovana interna skupina za nadzor. Na
podlagi ugotovitev te skupine je rektor UP sprejel konkretne ukrepe glede poslovanja na
vseh þlanicah UP, senatu UP pa je tudi predlagal v sprejem veþ aktov, ki bodo vplivali na
dvig kakovosti poslovanja.

6.5

Pojasnila za podroþja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

UP je v letu 2008 naredila številne korake v smeri realizacije dolgoroþnih ciljev, zastavljenih v
programu dela 2008. Glede na zastavljene kratkoroþne prednostne cilje v letu 2008
ugotavljamo, da je UP uspela realizirati glavnino le-teh. To ocenjujemo kot uspešno, saj je
število zaposlenih na posameznih strokovnih podroþjih in na ravni vodstva (prorektorji), v
primerjavi z univerzama v Ljubljani in Mariboru, še vedno neustrezno oziroma prenizko.
Poleg tega se je v letu 2008 nadaljevala fluktuacija delovnega kadra, s katero se je univerza
sooþala že v prejšnjih letih.
V nadaljevanju izpostavljamo nekatera podroþja, kjer zastavljenih ciljev še nismo uspeli
realizirati v celoti oziroma v veþjem delu:
Informatizacija univerze:
Prenova informacijskega sistema na nivoju celotne univerze je naloga, ki je bila v letu 2008
zaradi obsega razdeljena v veþ segmentov. Aktivnost je bila razdeljena po podroþjih s ciljem
prioritetno urediti podroþji FI in KA, ki sta bili najslabše informacijski podprti. V tej smeri so
bile vse aktivnosti usmerjene v analizo zahtev in pripravo raþunalniškega okolja za enotno in
predvsem celovito rešitev, ki pa nam bo v letu 2009 zagotovila ''vhod-podatke'' za ostale
informacijske rešitve (podpora raziskovalni dejavnosti, elektronsko poslovanje).
Na podroþju izboljšanja komunikacijskih povezav med þlanicami je bil vzpostavljen referenþni
model in ustrezno temu testno vzpostavljen na eni izmed þlanic (VSZI). Postavitev je bila
ustrezna (cenovna komponenta, zadovoljstvo uporabnika), tako bodo v tej smeri v letu 2009
pokrite kljuþne þlanice, s katerimi imamo ''slabo'' raþunalniško povezavo.
Investicije in investicijsko vzdrževanje:
Kot je bilo navedeno že v uvodu tega poglavja, je zaradi pomanjkanja odzivnosti MVZT UP
prejela po pogodbi za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja samo del sredstev,
ki so ji bila namenjena v letu 2008. UP se je pogajala z MVZT o možnostih poplaþila dolga za
Armerijo Foresterijo in s strani MVZT do novembra ni bilo odziva. Glede na minimalna
sredstva, ki so zadostovala samo za dokonþanje investicije Turistica in za investicijsko
vzdrževanje študentskih domov, UP ni mogla uresniþevati zastavljenih naþrtov na podroþju
investicij. Iz prav tako skromnih sredstev, ki so ji bila dodeljena za pripravo dokumentacije, je
lahko pripravila samo dva investicijska dokumenta. Šele v zadnjih dneh leta je UP prejela
sredstva za investicijsko vzdrževanje in še za dve investiciji, kar je delno lahko porabila,
delno pa je prenesla v leto 2009.

Zaposlovanje in kadrovska politika:
Na podroþju kadrovske politike so bili cilji v veþji meri realizirani, tako glede zaposlovanja
pedagoškega kot tudi nepedagoškega kadra.
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Do nekaterih odstopanj je prihajalo pri zaposlovanju rednih in izrednih profesorjev, docentov
ter asistentov. Razlog za odstopanje od naþrta oziroma za nerealizacijo nekaterih
zastavljenih aktivnosti je neizvajanje nekaterih študijskih programov, racionalizacija
poslovanja nekaterih þlanic, skupno izvajanje nekaterih skupnih predmetov na razliþnih
þlanicah ter tudi pridobitev manjšega števila novih projektov. Proti koncu leta 2008 pa so se
že pojavile doloþene težave pri zaposlovanju, tudi zaradi novih plaþnih nesorazmerij, ki jih je
prinesel nov plaþini sistem (predlogi poredovani MVZT).
Do odstopanj pri zaposlovanju nepedagoškega kadra – na spremljevalnih delovnih mestih je
prišlo predvsem zaradi nadomesetnih zaposlitev za delavke na porodniškem dopustu,
dopustu za starševsko varstvo, dopustu zaradi nege in varstva otroka ali bolniške odsotnosti.

Izobraževalna dejavnost:
Vzroki za nerealizacijo posameznih naþrtovanih aktivnosti (npr. vzpostavitev samostojne
Visokošolske prijavno-informacijske službe UP) je predvsem v dodatnih nalogah, ki so plod
aktivnega udejstvovanja UP na podroþju študijske dejavnosti in pripravi študijskega procesa
po bolonjskemu naþinu izvajanja študija. Tej aktivnosti smo namenili veliko þasa predvsem
pri pripravi notranjih pravnih aktov in navodil. Vsekakor nerealizacija ali delna realizacija ne
pomeni, da smo aktivnosti opustili, aktivnosti smo prenesli v plan za leto 2009. Hkrati pa je
potrebno izpostaviti predvsem pomanjkanje tako finanþnih sredstev kot tudi kadrovskih
potencialov. Velike težave beležimo pri vzpostavljanju celovitega informacijskega sistema, ki
pa sodi med prioritetne naloge v letu 2009. Na izvedbo le-tega je bilo vezanih kar nekaj
ciljev, ki smo jih naþrtovali v letu 2008, npr. projekt e-uþenja, izvajanje elektronske ankete.

Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje:
Naþrtovane dodatne aktivnosti za privabljanje študentov iz tretjih držav s poveþanjem števila
štipendij za tuje študente niso bile realizirane zaradi pomanjkanja finanþnih sredstev;
aktivnosti promocije mobilnosti raziskovalcev prav tako niso bile realizirane zaradi
pomanjkanja sredstev iz programa ERA MORE.

Podroþje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti:
Na podroþju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti niso bili realizirani naslednji
kratkoroþni cilji, zastavljeni v letnem programu dela 2008:
Oblikovanje in sprejem Programa znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela 20092013. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je pozvalo javne raziskovalne
organizacije in univerze k pripravi petletnega programa raziskovalne dejavnosti v decembru
2008, vendar sta se z ministrstvom usklajevala še vsebina in rok za pripravo programa, ki se
je prestavil na april 2009.
Informatizacija na podroþju znanstveno-raziskovalnega dela z rezultatom oblikovanja
informacijskega sistema za podroþje znanstveno-raziskovalnega dela. Naloga je v
soodvisnosti z uvedbo skupnega informacijskega sistema na kadrovskem in raþunovodskem
podroþju in predvidevamo, da bi lahko v letu 2009 po uspešni vpeljavi raþunovodskega in
kadrovskega sistema pristopili evidentiranju elementov tudi za informatizacijo spremljanja
evidenc s podroþja znanstveno-raziskovalnega dela.
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Priprava podlag za pridobitev Centra odliþnosti in prijava Centra odliþnosti. Cilj ni realiziran,
ker v letu 2008 MVZT ni objavilo razpisa, na katerega bi lahko prijavili Center odliþnosti UP.
Vzrok za nekatere delno realizirane cilje je v neustrezni informacijski podpori, zaradi þesar je
oteženo zbiranje, analiziranje in spremljanje podatkov s podroþja znanstveno-raziskovalnega
dela ter številþno prešibka kadrovska zasedba v strokovni službi za podroþje znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela, ki je vse do septembra 2009 štela eno zaposleno
sodelavko.

Promocija univerze:
V letu 2008 pripravljena in sprejeta strategija promocije UP je prava osnova za uþinkovitejšo
predstavljanje univerze in þlanic v javnosti. Za njeno izvajanje ne zadošþa le usklajen nastop
vseh þlanic in rektorata, za katerega od poletja 2008 dalje skrbi delovna skupina za izvajanje
te strategije. Želeno pozicioniranje Univerze na Primorskem v ožjem in širšem prostoru bomo
dosegli, ko bomo za našo podobo v javnosti namenili veþji delež sredstev in ko se
bodo zadolženi za promocijo lahko ukvarjali s to dejavnostjo pet delovnih dni v tednu.

Finanþno-raþunovodska služba:
Zaradi decentraliziranega sistema delovanja raþunalniških programskih rešitev, ki se od
þlanice do þlanice tako razlikujejo, da so med seboj nekompatibilni, nismo mogli zagotavljati
kvalitetnega poroþanja in ažurnega spremljanja poslovnih dogodkov
Daljša obrazložitev je navedena v poglavju 5.7.1.

V nadaljevanju navajamo pojasnila þlanic UP:
UP FHŠ
UP FHŠ je dosegla skoraj vse zastavljene cilje. Fakulteta ni dosegla v celoti naþrtovane
prehodnosti v višje letnike na podiplomskih študijskih programih, za kar si bo v nadaljevanju
prizadevala z razliþnimi pristopi.

UP FM
UP FM je dosegla skoraj vse zastavljene cilje. Poglavitni nedosežen cilj, ki izhaja iz temeljne
dejavnosti UP FM, je manjše število vpisanih izrednih dodiplomskih, specialistiþnih in
doktorskih študentov. Razlog je predvsem v veþji konkurenci izobraževalnih programov v RS.

UP FAMNIT
Fakulteta je prve študente vpisala v letu 2007/08 in je še vedno v fazi vzpostavljanja
ustreznih upravno-administrativnih služb in ostale infrastrukture. Obstojeþa kadrovska
zasedba ne zagotavlja pokrivanja vseh nujnih funkcij uprave. Zaradi kadrovske
podhranjenosti fakulteta ni uspela v celoti realizirati upravno-administrativnih nalog
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(vzpostavitev arhiva, sprejem nekaterih pravnih aktov za delovanje fakultete) ter nekaterih
drugih nalog s podroþja neformalnega uþenja, programov izpopolnjevanja, itd.
V študijskem letu 2008/09 je UP FAMNIT razpisala dva nova študijska programa:
Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter dva, ki sta se priþela izvajati v študijskem letu
2007/08 (Matematika, Raþunalništvo in informatika). Vsi razpisani študijski programi se v
študijskem letu 2008/09 tudi izvajajo. Število vpisanih študentov je nekoliko manjše od
priþakovanega, še zlasti v program Sredozemsko kmetijstvo. Vzrok za manjše število
vpisanih v študijske programe je gotovo dejstvo, da UP FAMNIT deluje šele drugo študijsko
leto in v slovenskem visokošolskem prostoru ni še dovolj poznana. Prav zato smo na fakulteti
novembra 2008 pristopili k sistematiþni promociji študijskih programov, ki bo poveþala
prepoznavnost fakultete in poslediþno tudi vpis v študijske programe.
V Programu dela za leto 2008 je UP FAMNIT za študijsko leto 2008/09 naþrtovala razpis
petih študijskih programov 2. stopnje (Matematiþne znanosti, Raþunalništvo in informatika,
Morska biologija, Varstvo narave, Sredozemsko kmetijstvo) in dveh študijskih programov 3.
stopnje (Matematiþne znanosti, Raþunalništvo in informatika). Novost glede na študijsko leto
2007/08 sta predstavljala študijska programa 2. stopnje Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo
narave. Senat UP FAMNIT je nato razpisal le dva magistrska in dva doktorska študijska
programa (Matematiþne znanosti, Raþunalništvo in informatika). Zaradi majhnega interesa
za vpis v skupni program Morska biologija, slabe prehodnosti in neustreznega financiranja
programa je namreþ Senat UP FAMNIT odloþil, da programa v 1. letniku ne razpiše, paþ pa
se v študijskem letu 2008/09 izvaja le 2. letnik ter po zakljuþku prve generacije študentov
opravi samoevalvacija študija.
Na kadrovskem podroþju gre pripisati velika odstopanja med planiranim in realiziranim
številom zaposlenih neizvajanju študijskega programa Varstvo narave – II. stopnja in
Sredozemsko kmetijstvo – II. stopnja.

UP PEF
V letu 2008 UP PEF iz razliþnih razlogov ni realizirala vseh postavljenih ciljev. Obseg realizacije
ciljev je med podroþji razliþen. V prevladujoþem delu gre za delno realizacijo ciljev, na nobenem
podroþju pa niso ostali nerealizirani vsi cilji. V posameznih predhodnih poglavjih poroþila o delu
so podana pojasnila, zakaj ni prišlo do realizacije oziroma je bila ta le delna. Tako bomo na tem
mestu povzeli splošne razloge za ugotovljeno stanje v letu 2008.
Na zaþetku bi lahko navedli naslednje razloge za nerealizirane cilje: pomanjkanje sredstev, ki je
vplivalo npr. na okrnjen obseg dela na študijskem podroþju, na manjše nabave opreme itd., nato
pomanjkanje kadra in sicer tako za razvoj UP PEF bolj prizadevnih visokošolskih uþiteljev in
sodelavcev (priprava novih študijskih programov) kot tudi premajhnega števila ustrezno
usposobljenega nepedagoškega kadra (izvajanje drugih dejavnosti). Razlog za nekatere težave
so prostorski pogoji za delo. Skupini ciljev pa so botrovale tudi težave pri pridobivanju usmeritev
za nadaljnje delo s strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije, nesodelovanje
Mestne obþine Koper pri nadaljnjem reševanju prostorskih težav UP PEF itd. Doloþeni cilji niso
bili realizirani zaradi premajhnega interesa s strani potencialnih študentov ali udeležencev
programov (programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju).
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Vsaj delna realizacija ciljev pa je znamenje, da se je izvedlo nekatere predvidene aktivnosti za
doseganje zastavljenih ciljev, vendar iz razliþnih razlogov ni prišlo do popolne realizacije.
Obrazložitve so podane po vsebinskih sklopih LP.
Ob koncu lahko navedemo, da so bili vzrok za nerealizacijo nekaterih ciljev tudi morebiti
preambiciozno in s tem preobsežno zastavljeni cilji, ki niso upoštevali vseh zgoraj navedenih
kadrovskih, organizacijskih, finanþnih in drugih omejitev prisotnih pri delovanju UP PEF.

UP FTŠ Turistica
Kljub pomembnim uspehom in aktivnostim je þlanica dosegla kratkoroþno zastavljene cilje po
programu dela za leto 2008. V nadaljevanju so navedeni prednostni cilji iz leta 2008, ki niso
bili realizirani (z obrazložitvijo):
- Ni bil izveden razpis že akreditiranega univerzitetni študij Turizem (v þasu razpisa
Turistica še ni pridobila statusa fakultete; cilj se zato prenese v LPD 2009)
- S projektom »Inštitut za turizem« s sedežem v Ljubljani so spodbujali raziskovalno delo in
projektno delo pri tistem delu zaposlenih UP FTŠ Turistice, ki živi bliže Ljubljani. Pridobili
so nekaj projektov, zlasti s strani Ministrstva za gospodarstvo in Slovenske turistiþne
organizacije, a s prihodki iz pridobljenih projektov še vedno ne krijejo stroškov
raziskovalne enote v najetih prostorih v Ljubljani. V letu 2009 bo reorganizirano
raziskovalno delo na fakulteti in zasnovan sistem spodbud, ki bo zaobjel veþino
registriranih raziskovalcev.
- Spodletel je poskus sodelovanja z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled pri prijavi
skupnega visokošolskega programa. Del zaposlenih na UP FTŠ Turistici je skušal
vzpostaviti sodelovanje z VŠGT Bled na zasebnih temeljih, a je vodstvo VŠGT odstopilo
od sodelovanja; v decembru 2008 so stekli novi dogovori o sodelovanju med UP FTŠ
Turistico in VŠGT Bled).
- UP FTŠ Turistici ni uspelo pripraviti in akreditirati študijskega programa 3. stopnje
(Turizem – doktorski študij). Del vodstva UP FTŠ Turistice je v oktobru prijavil doktorski
študij Turizem v okviru zasebnega visokošolskega zavoda in ne UP FTŠ Turistice; UP
FTŠ Turistica bo v letu 2009 pripravila nov doktorski študij.
- Realizirane niso bile izvedbe novih oblik izpopolnjevanja in usposabljanja na podroþju
turizma, upoštevajoþ koncepte vseživljenjskega uþenja. Doloþen ni bil nosilec aktivnosti.
V letu 2009 se predvideva nova zaposlitev - za dejavnost vseživljenjskega izobraževanja
na UP FTŠ Turistici.
- Na UP FTŠ Turistici so zaþeli z naþrtovanim delovanjem šolske potovalne agencije, prav
tako zagotoviti prostora za šolski hotel. Dogovori o akademski potovalni agenciji bodo
potekali na ravni UP FTŠ Turistica in Univerzitetnega inkubatorja, dogovori za šolski hotel
pa bodo potekali s hotelskim gospodarstvom v okolju. Cilj se prenese na leto 2009.
- UP FTŠ Turistici ni uspelo oblikovati Alumni kluba študentov in Centra za naþrtovanje
kariere študentov in pedagoških delavcev. Alumni klub bo ustanovljen v letu 2009 v
organizaciji Centra za dogodke šole UP FTŠ Turistice, karierni center pa bo naþrtovan za
2009/2010.
- UP FTŠ Turistici ni uspelo doseþi nekaterih kvantitativno zastavljenih ciljev na
kadrovskem podroþju. Ker bomo šele v letu 2009 priþeli z izvedbo univerzitetnega
programa, bomo kadrovski razvoj dosegli v študijskem letu 2009/2010.

UP VŠZI
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Na podroþju izobraževalne dejavnosti je UP VŠZI le delno realizirala naþrtovan razvoj in
akreditacijo novega študijskega programa 2. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika.
Razlog za to, da navedeni študijski program ni bil v celoti pripravljen, je bila usmeritev dela v
preoblikovanje dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega po bolonjskih
smernicah in izpolnitev vloge za akreditacijo in preoblikovanje Visoke šole za zdravstvo v
fakulteto.
Na podroþju raziskovalne in razvojne dejavnosti ni bila realizirana naþrtovana krepitev
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi – Mestna obþina Koper, Obþina Izola in Obþina Piran.
Razlog za to je preobremenjenost raziskovalcev UP VŠZI s študijskimi obveznostmi.
Nekoliko veþ nerealiziranih naþrtov je bilo na podroþju interesne dejavnosti študentov.
Razlog za to je predvsem preobremenjenost študentov s študijskimi obveznostmi, saj imajo
študenti UP VŠZI v vseh treh letnikih 2.300 ur kliniþnega usposabljanja v uþnih bazah šole, ki
ga opravljajo v dopoldanskem þasu, popoldne pa imajo predavanja po urniku.
Pri nakupu opreme je bila naþrtovana oprema za histološki laboratorij, ki pa v letu 2008 ni
bila nabavljena, ker je bila prednostno nabavljena oprema za nov kabinet za mladi
raziskovalki, þigar delo pomembno prispeva k delovanju raziskovalne skupine UP VŠZI.
Naþrtovano je bilo tudi vzdrževanje laboratorija, vendar je ta naþrt prenesen v leto 2009, saj
je imela UP VŠZI v letu 2008 nepredvidene stroške s prednostno sanacijo oken, ki so
pušþala in poslediþno zamakala pisarne in pohištvo. Iz tega razloga ni bila realizirana niti
menjava talnih oblog.
Na kadrovskem podroþju je UP VŠZI v letu 2008 naþrtovala nove zaposlitve visokošolskih
uþiteljev in visokošolskih sodelavcev s podroþja zdravstvene nege za podiplomski študijski
program Zdravstvene nege, vendar je bilo zaradi pomanjkanja finanþnih sredstev in
predvsem pomanjkanja ustreznega kadra, ki bi se bil pripravljen redno zaposliti na šoli,
neizogibno z izvajalci predmetov na podiplomskem študijskem programu skleniti avtorske in
podjemne pogodbe.
Drugi naþrtovani cilji UP VŠZI za leto 2008 so realizirani.

UP PINT
Najveþji problem UP PINT pri razvoju je pomanjkanje osnovne in laboratorijske
infrastrukture. UP PINT ima na vsakega raziskovalca 2m2 najete površine. Žal nismo na
razpisu ARRS dobili infrastrukturne skupine, kar bi nam vsaj delno olajšalo dostop do
sredstev za izboljšanje laboratorijske infrastrukture. V pogojih, v katerih delujemo, je v resnici
trenutni rezultat izredno velik uspeh.
Cilji v letu 2008 niso bili v celoti doseženi tudi zaradi posameznih kadrovskih težav, iz þesar
sledi izpad znanstvene dejavnosti.



UP ŠD
Na UP ŠD
niso bili realizirani postopki zaþetka novogradnje študentskega
doma. Nerealizacija tega razvojnega cilja je posledica zamude pri prenosu zemljišþa za
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kampus Sonce z Mestne obþine Koper na Univerzo na Primorskem. Zaradi tega so
vsi postopki, povezani z novogradnjo študentskega doma, mirovali.
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6.6



 

Ocena uþinkov poslovanja na druga podroþja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo
okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora

Vzporedno z napori po prevzemu vidnejše mednarodne vloge smo v letu 2008 poskrbeli za
vzpostavitev in razvijanje ustreznega odnosa med univerzo in njenim družbenim okoljem, s
katerim bi prepreþili nevarnost pretirane deteritorializacije univerzitetnega sistema. Temu
nasprotno smo težili k poveþevanju njene funkcije pri spodbujanju družbenega in s tem tudi
regionalnega razvoja ter pri vzpostavljanju evropskega cilja na znanju temeljeþe družbe in
gospodarstva. Z ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja je UP
ohranila dosedanji vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko z
opazovanjem in prouþevanjem lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne stvarnosti
tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodoþnost nove evropske paradigme
»združenosti v razliþnosti« v tem delu našega kontinenta.
UP je v letu 2008 v sodelovanju z gospodarstvom še okrepila in razvila nekatere programe
izobraževanja in raziskovalno-razvojnih projektov. Med njimi lahko posebej izpostavimo
pripravo novih študijskih programov Bioinformatike, Mehatronike, Matematike v financah,
Menagementa trajnostnega razvoja in Aplikativne kineziologije, katerih ustanovitev sta javna
sfera in regijsko gospodarstvo posebej podprla. Skupni interes pa je bil izražen tudi ob
vzpostavitvi, zasnovi in pripravi razpisa za Regijske ciljne raziskovalne projekte – RCRP, s
katerimi bomo skupaj z neposrednimi uporabniki znanja, z jasno usmerjenimi cilji in
predvidenimi rezultati raziskovanja, zagotovili pomembno dodano vrednost in razvoj
sodelujoþih partnerjev. Skupaj s Svetom zaupnikov in z delovnima skupinama Sveta
zaupnikov smo sprejeli in potrdili interesna podroþja, na katerih bi lahko þlanice UP s svojimi
raziskovalnimi kompetencami prispevale pomemben delež. Ta so logistika in transport;
turizem; banþne in druge finanþne storitve; sodobne tehnologije in procesni management;
sredozemska biodiverziteta in biotehnologija; urbane študije, okolje in prostor, trajnostni
razvoj; þloveški viri in inovativnost in multikulturnost.
Nenazadnje je bila UP v letu 2008 posebej uþinkovita pri razvijanju raznih družbeno
relevantnih nacionalnih projektov na podroþju ekonomskega, predvsem poslovnega in
turistiþnega razvoja, pri razvijanju informacijskih in elektronsko podprtih izobraževalnih
sistemov, pri razvijanju sonaravnih razvojnih politik na primeru slovenske obale, pri
sodelovanju pri razvijanju strategije regionalnega razvoja Južne Primorske v obdobju 20072013 ter pri razvijanju projektov in programov þezmejnega povezovanja ter sistemske
integracije, zlasti v okviru programa INTERREG in CADSES.







Izobraževalna dejavnost



 





UP FHŠ
Geografija
kontaktnih
prostorov
Kulturni študiji
in
antropologija
Zgodovina
Slovenistika
Zgodovina
Evrope in
Sredozemlja
Filozofija in
teorija
vizualne
kulture
UP FM
Management
Management
v
izobraževanju
Management

1

Študijski
programi

0
-

1
2
1
-

-

-

-

-

-

1
2
1

-

-

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

0

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

-

-

0
-

-

-

1
1

1

1

4

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

-

-

0
-

-

-

1
1

1

1

4

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA



-

1

2
1

-

-

-

-

-

0

Specialistiþni
programi za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

-

-

1
1

-

-

-

-

-

0

Specialistiþni
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Stari študijski programi

-

-

1
1

1

1

-

-

1

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2008/2009
NAýRT
3

Tabela 39: Število dosedanjih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki se izvajajo na univerzi
v študijskem letu 2008/2009, primerjava naþrta in realizacije na þlanici
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-

-

1
1

1

1

-

-

1

3

Magistrski
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA





-

-

1
1

1

1

-

-

1

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2008/2009
NAýRT
3

-

-

1
1

1

1

-

-

1

3

Doktorski
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

1
1
1
1
1
1
4

1

-

-

1

1

1

1

4

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

1

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

6

-

0

-

0

1

1

-

2

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2008/2009
NAýRT



6

-

0

-

0

1

1

-

2

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

2

-

0

-

0

-

-

-

0

Specialistiþni
programi za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

1

-

0

-

0

-

-

-

0

Specialistiþni
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Stari študijski programi

 

4

-

0

-

0

-

-

-

0

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2008/2009
NAýRT





4

-

0

-

0

-

-

-

0

Magistrski
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA





4

-

0

-

0

-

-

-

0

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2008/2009
NAýRT





4

-

0

-

0

-

-

-

0

Doktorski
programi
za študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Pojasnila k tabeli:
1
UP FHŠ stare univerzitetne dodiplomske študijske programe izvaja le še v višjih letnikih (od 3. letnika dalje). Fakulteta ima akreditiran še magistrski oziroma doktorski študijski program Krasoslovje, ki ga v študijskem letu 2008/09 ne
izvaja.
2
UP FM: visokošolski strokovni študijski program ni veþ razpisan, študenti so vpisani še v absolventski staž in zakljuþujejo študij

v evropskem
okolju
UP PEF
Predšolska
vzgoja
Razredni
pouk
Matematika in
raþunalništvo
UP FTŠ
Turistica
Hotelirstvo in
turizem
UP VŠZI
Zdravstvena
nega
SKUPAJ

Študijski
programi
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UP FHŠ
Dedišþina Evrope in
Sredozemlja
Italiijanistika
Filozofija
Geografija
Kulturni študiji in
antropologija
Slovenistika
Zgodovina
Medijski študiji
2
UP FM
Management
Ekonomija za
management
Management in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij
Ekonomija in finance
UP FAMNIT
Matematika
Raþunalništvo in
informatika
Biodiverziteta

1

Študijski programi

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT
0
1
1
0
-

0

-

-

-

1
1

-

-

-

0
-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

1

1

4
1

-

-

-

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

8



1

1

4
1

-

-

-

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

8

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

-

1

5
-

-

-

-

0
-

-

-

-

0

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

Novi študijski programi



-

1

3
-

-

-

-

0
-

-

-

-

0

Študijski programi
2. stopnje
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Tabela 40: Število novih in prenovljenih študijskih programov (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004), ki se izvajajo na univerzi
v študijskem letu 2008/2009, primerjava naþrta in realizacije na þlanici
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-

1

2
-

-

-

-

0
-

-

-

-

0

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT



-

1

2
-

-

-

-

0
-

-

-

-

0

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

1
1
1
1
1
5

1

1

1
1

1

5

3

3

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA



-

0

-

-

1
0

13

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

13

-

0

-

-

1
0

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

1
6

-

1
0

-

-

1
1
3
1
1
1

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2008/2009
NAýRT

Novi študijski programi

 





1
5

-

1
1

-

-

1
1
1

Študijski programi
2. stopnje
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA



2

-

0

-

-

1
0

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT







2

-

0

-

-

1
0

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Pojasnila k tabeli:
1
UP FHŠ ima akreditiranih pet študijskih programov 2. stopnje; v študijskem letu 2008/09 študenti na treh programih (Arheološka dedišþina Sredozemlja, Kulturni študiji in antropologija ter Umetnostnozgodovinska dedišþina
Sredozemlja) zakljuþujejo študij (priprava magistrske naloge).
2
UP FM v študijskem letu 2007/08 zaradi razpisa starih specialistiþnih programov ni razpisala študijskih programov 2. stopnje.
3
UP FAMNIT: študijski program 2. stopnje Morska biologija v študijskem letu 2008/09 ni bil razpisan, izvaja se le 2. letnik študija.

Sredozemsko kmetijstvo
Matematiþne znanosti
Morska biologija
Varstvo narave
UP FTŠ Turistica
Poslovni sistemi v
turizmu
Management turistiþnih
destinacij
Mediacija v turizmu
Turizem
UP VŠZI
Prehransko svetovanje dietetika
Zdravstvena nega
SKUPAJ

Študijski programi

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAýRT
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Pojasnilo k tabeli:
1
Število se nanaša na udeležence programov (deli študijskih programov za pridobitev izobrazbe)

UP FM
Osnove poslovanja podjetja (DP)
Poslovanje podjetja (DP)
Poslovna informatika (DP)
Pravo (DP)
Ekonomija (DP)
Management kadrov (DP)
Tuji poslovni jeziki (DP)
Management (DP)
Management izobraževanja (DP)
Management nepridobitnih organizacij (DP)
Mednarodno poslovanje (DP)
Uvod v ekonomijo, pravo in management (DP)
Sociološke in psihološke teme za managerje (DP)
Temeljne vsebine managementa v izobraževanju (PI)
1
UP FAMNIT
UP PEF
Pedagoško in pedagoško-andragoško izobraževanje (PI)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok (PI)
Pouþevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu OŠ
Izpopolnjevanje uþiteljic in uþiteljev razrednega pouka za pouþevanje
italijanskega jezika v prvem in drugem obdobju osnovne šole (1. del) (PI)
Izpopolnjevanje uþiteljic in uþiteljev razrednega pouka za pouþevanje
italijanskega jezika v prvem in drugem obdobju osnovne šole (2 del) (PI)
Izpopolnjevanje uþiteljic in uþiteljev razrednega pouka za pouþevanje
italijanskega jezika v prvem in drugem obdobju osnovne šole (3 del) (PI)
UP FTŠ TURISTICA
Turistiþni management (DP)
Management turistiþne destinacije (DP)
UP VŠZI
Temeljne vsebine iz organiziranja in vodenja (DP)
SKUPAJ

Program



0
1
1
0
0
0
0
0
3

17
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
37

 

Število študentov v
programih za
izpopolnjevanje v
letu 08/09 REAL.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0

Število programov
za izpopolnjevane v
letu 08/09 NAýRT

Tabela 41: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2008/2009 na þlanici
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60
30
30
60
50
500 – 585

15

15

15

0
0
0
0
1
77

12

13

0

Število študentov v
Število študentov v
programih za izpopolnj.
programih za izpopolnj. (od
(od tega zadnji letnik) v tega zadnji letnik) v letu 08/09
letu 08/09 NAýRT
REAL.
170-255
0
10-15
0
10-15
0
10-15/program
0
10-15/program
0
10-15/program
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
10-15
0
50
0
160
76
40
51
30
0
45
0





 



UP FHŠ
Geografija
kontaktnih
prostorov
Kulturni študiji
in antropologija
Zgodovina
Slovenistika
Zgodovina
Evrope in
Sredozemlja
Filozofija in
teorija vizualne
kulture
UP FM
Management
Management v
izobraževanju
2
PEF
Predšolska
vzgoja
Razredni pouk
Matematika in
raþunalništvo
UP FTŠ
Turistica
Hotelirstvo in
turizem
UP VŠZI

1

Študijski
programi

-

-

-

-

-

0
-

-

154

154

-

-

129

129

317

-

-

-

-

-

15
15

-

155

155

-

-

120

120

323

Visokošolski
strokovni študijski
programi
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt
realizacija
0
0

133

200

200

-

-

150

150

-

15
15

-

-

-

-

-

142

183

183

-

-

159

159

-

0

-

0

75

195

-

270

-

0
-

1

1
1

-

-

57
44

39

47

Redni
študij
08/09
naþrt
187

0

-

0

48

197

-

245

-

0
-

-

-

55
44

38

47

Redni
študij
08/09
realizacija
184

Univerzitetni
študijski programi

-

-

-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi
Izredni
Izredni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt
realizacija
0
0



0

-

0

-

45

-

45

-

0
-

-

-

-

8

0

Izredni
študij
08/09
naþrt
8

0

-

0

-

42

-

42

-

0
-

-

-

-

6

4

Izredni
študij
08/09
realizacija
10

Stari študijski programi
Univerzitetni
študijski programi



0

-

0

-

-

-

0

40

440
400

-

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
0

0

-

0

-

-

-

0

-

324
324

-

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
0

Specialistiþni
študijski programi

Tabela 42: Število vpisanih študentov v dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 na þlanici


/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR





0

-

0

-

-

-

0

-

600
600

32

28

-

-

15

Izredni
študij
08/09
naþrt
75

0

-

0

-

-

-

0

-

557
557

21

22

-

-

6

Izredni
študij
08/09
realizacija
49

Magistrski študijski
programi



0

-

0

-

-

-

0

-

70
60

15

20

-

-

7

Izredni
študij
08/09
naþrt
42

0

-

0

-

-

-

0

-

35
29

9

18

-

-

2

Izredni
študij
08/09
realizacija
29

Doktorski študijski
programi

317

600

323

613

Visokošolski
strokovni študijski
programi
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt
realizacija

498

133
485

142

Visokošolski
strokovni študijski
programi
Izredni
Izredni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt
realizacija



457

-

Redni
študij
08/09
naþrt

429

-

Redni
študij
08/09
realizacija

Univerzitetni
študijski programi

53

-

Izredni
študij
08/09
naþrt

52

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Stari študijski programi
Univerzitetni
študijski programi



440

-

Izredni
študij
08/09
naþrt

324

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Specialistiþni
študijski programi

 





675

-

Izredni
študij
08/09
naþrt

606

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Magistrski študijski
programi



112

-

Izredni
študij
08/09
naþrt



UP FHŠ
Dedišþina Evrope in
Sredozemlja
Italiijanistika
Filozofija
Geografija
Kulturni študiji in
antropologija
Slovenistika
Zgodovina

1

Študijski programi

-

-

-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt realizacija
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

81
91

132

78
56
98

80



37
68

113

70
19
77

61

Redni
študij
08/09
realizacija
486

Redni
študij
08/09
naþrt
661

Izredni
študij
08/09
naþrt
0

Izredni
študij
08/09
realizacija
0

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
30

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
18

-

1

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
1

-

1

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
3

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
2. stopnje
1. stopnje

Tabela 43: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 na þlanici


-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
0

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
0

Študijski programi
2. stopnje

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
0

-

-

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
0

Študijski programi
3. stopnje

64

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Doktorski študijski
programi

Pojasnila k tabeli:
1:
UP FM: V visokošolski študijski program Management so študenti vpisani v absolventski staž in zakljuþujejo študij.
2
UP PEF: Število rednih študentov v študijskem letu 2008/2009 na študijskih programih Razredni pouk in Predšolska vzgoja je v okviru naþrtovanega, manj od naþrtovanih pa je vpisanih rednih študentov na študijski program
Matematika in raþunalništvo (predvsem v 1. letnik, razlog je tudi v tem, da se je v okviru UP ustanovila nova fakulteta FAMNIT s sorodnimi študijskimi programi). Vpis izrednih študentov je v okviru naþrtovanega.

Opomba: Upoštevani so prviþ vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.

Zdravstvena
nega
SKUPAJ

Študijski
programi
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Medijski študiji
Arheološka dedišþina
Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska
dedišþina Sredozemlja
UP FM
Management
Ekonomija za
management
Management in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij
Ekonomija in finance
UP FAMNIT
Matematika
Matematiþne znanosti
Raþunalništvo in
informatika
Biodiverziteta
Morska biologija
Varstvo narave
Sredozemsko kmetijstvo
UP FTŠ Turistica
Poslovni sistemi v turizmu
Management turistiþnih
destinacij
Mediacija v turizmu
Turizem
UP VŠZI
Prehransko svetovanje –

Študijski programi

-

483
483
0
-

378
161

116

101
54
54

-

-

380
380

-

-

-

0
-

-

200
100

50

50
65
65

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt realizacija
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150
0
-

250

500
100

-

0
-

-

-

-

480
480

-

-

99
0
-

248

409
62

-

0
-

-

-

-

356
356

-

-

40
0
-



0
-

-

29
8
0
-

45
45
40
-

77

149
35
-

-

-

-

216
216

-

-

75

210
45
-

-

-

-

280
280

-

-

Redni
študij
08/09
realizacija
41

Redni
študij
08/09
naþrt
45

Izredni
študij
08/09
naþrt

Izredni
študij
08/09
realizacija

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje







0
-

-

0
-

-

0
-

-

-

-

300
300

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt
30

0
-

-

0
-

-

0
-

-

-

-

63
63

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija
18

50
20
-

-

15
15
15
50
-

49
19
-

-

0
0
0
49
-

17

8

20
40

0
25

-

-

-

0
-

0

2

Izredni
študij
08/09
realizacija

105

-

-

-

0
-

0

0

Izredni
študij
08/09
naþrt

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
2. stopnje
1. stopnje

 



80
30
-

-

80
-

-

-

0

-

-

-

0
-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt

54
28
-

-

54
-

-

-

0

-

-

-

0
-

-

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Študijski programi
2. stopnje



0
-

-

0
-

10

10

20

-

-

-

0
-

-

-

Izredni
študij
08/09
naþrt

0
-

-

0
-

2

5

7

-

-

-

0
-

0

-

Izredni
študij
08/09
realizacija

Študijski programi
3. stopnje

645

915

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
naþrt realizacija
980

1.191

851



UP FHŠ
Geografija kontaktnih
prostorov
Kulturni študiji in antropologija
Zgodovina
Slovenistika
Zgodovina Evrope in
Sredozemlja
Filozofija in teorija vizualne
kulture
UP FM
Management
Management v izobraževanju
Management v evropskem
okolju

1

Študijski programi

-

-

-

-

26
26
-

-

-

-

-

-

30
30
-

-

-

35
35
-

-

-

-

-

0

-

38
38
-

-

-

-

-

0

Leto 2008
realizacija

Leto
2008
naþrt
0

Leto
2008
naþrt
0

Leto 2008
realizacija

Visokošolski
strokovni programi
– izredni študij

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij

-

0
-

-

-

20
-

20

Leto
2008
naþrt
40

330

Izredni
študij
08/09
naþrt

-

0
-

-

-

21
1
1

6

29





81

Izredni
študij
08/09
realizacija
20
176

Izredni
študij
08/09
naþrt
19
96

Izredni
študij
08/09
realizacija

-

0
-

-

-

-

-

Leto
2008
naþrt
0

-

0
-

-

-

1
-

-

1

Leto 2008
realizacija

-

165
140
25

-

-

-

-

Leto
2008
naþrt
0

3

189
168
18

-

-

-

-

0

Leto 2008
realizacija

Stari študijski programi
Univerzitetni
Specialistiþni
programi – izredni
programi
študij

Leto 2008
realizacija

Univerzitetni
programi – redni
študij



Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
2. stopnje
1. stopnje

 

Tabela 44: Število diplomantov, ki so konþali dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004),
po vrsti študijskega programa v letu 2008 na þlanici


765

Redni
študij
08/09
realizacija

Redni
študij
08/09
naþrt

Izredni
študij
08/09
naþrt

Izredni
študij
08/09
realizacija

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje



Opomba: Upoštevani so prviþ vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov:

dietetika
Zdravstvena nega
SKUPAJ

Študijski programi
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-

30
30
-

3

3

-

2

Leto
2008
naþrt
8

-

37
36
-

0

0

-

0

0

Leto 2008
realizacija

28
82

Izredni
študij
08/09
realizacija

Magistrski
programi

30
110

Izredni
študij
08/09
naþrt

Študijski programi
2. stopnje



-

3
3
-

5

6

-

4

Leto
2008
naþrt
15

-

3
3
-

0

1

-

0

1

Leto 2008
realizacija

7

Izredni
študij
08/09
realizacija

Doktorski
programi

20

Izredni
študij
08/09
naþrt

Študijski programi
3. stopnje

22
22
56
56
35
35
139

41
41
99
99
6
6
184

Leto 2008
realizacija

Leto
2008
naþrt
45
45
150
150
10
10
240

Leto
2008
naþrt
30
30
80
80
45
45
185

Leto 2008
realizacija

Visokošolski
strokovni programi
– izredni študij

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij



Leto
2008
naþrt
45
40
5
0
0
85
38
34
4
0
0
67





Leto
2008
naþrt
0
0
0
0
0
0
0
1

Leto 2008
realizacija

Leto
2008
naþrt
0
0
0
165
0
0
0
189

Leto 2008
realizacija

Stari študijski programi
Univerzitetni
Specialistiþni
programi – izredni
programi
študij

Leto 2008
realizacija

Univerzitetni
programi – redni
študij

 



0
0
0
37

Leto 2008
realizacija

Magistrski
programi
Leto
2008
naþrt
0
0
0
38



Leto
2008
naþrt
0
0
0
18

0
0
0
4

Leto 2008
realizacija

Doktorski
programi



UP FHŠ
Arheološka dedišþina
Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska
dedišþina Sredozemlja
Kulturni študiji in
antropologija

1

Študijski programi

-

-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje – redni
študij
Leto
Leto 2008
2008
realizacija
naþrt
0
0

-

-

-

-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje – izredni
študij
Leto
Leto 2008
2008
realizacija
naþrt
0
0

-

-

-

Leto
2008
naþrt
0



-

-

-

0

-

-

-

Leto
2008
naþrt
0

-

-

-

0

Leto 2008
realizacija

7

4

10

Leto
2008
naþrt
21

1

0

2

3

Leto 2008
realizacija

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
2. stopnje – redni
1. stopnje – izredni
študij
študij

Leto 2008
realizacija

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje – redni
študij

Tabela 45: Število diplomantov, ki so konþali nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),
po vrsti študijskega programa v letu 2008 na þlanici


-

-

-

Leto
2008
naþrt
0

-

-

-

0

Leto 2008
realizacija

Študijski programi
2. stopnje – izredni
študij

-

-

-

Leto
2008
naþrt
0

-

-

-

0

Leto 2008
realizacija

Študijski programi
3. stopnje

Komentar k tabeli:

UP FHŠ: število diplomantov na študijskem programu Kulturni študiji in antropologija je skladno z naþrtovanim, manj pa je diplomantov na študijskem programu Geografija kontaktnih prostorov. Prav tako je ena študentka diplomirala
na študijskem programu Slovenistika in en študent na programu Zgodovina, in sicer kljub temu, da fakulteta na teh programih ni naþrtovala diplomantov.

UP PEF
Predšolska vzgoja
Razredni pouk
Matematika in raþunalništvo
UP FTŠ TURISTICA
Hotelirstvo in turizem
UP VŠZI
Zdravstvena nega
SKUPAJ

Študijski programi
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0
0
0
37

-

-

0
-

-

0
-

-

0

-

30

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje – redni
študij
Leto
Leto 2008
2008
realizacija
naþrt
30
37
30
37
-

40

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

62

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje – izredni
študij
Leto
Leto 2008
2008
realizacija
naþrt
40
62
40
62
-



30

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

Leto
2008
naþrt
30
30
-





31

-

0

-

0
-

-

1
1

-

-

30
30
-

100

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

Leto
2008
naþrt
100
100
-

126

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

126
126
-

Leto 2008
realizacija

21

-

0
0

-

0
-

-

0
-

-

-

Leto
2008
naþrt
0
-

8

-

4
0

-

4
-

-

1
1

-

-

0
-

Leto 2008
realizacija

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
2. stopnje – redni
1. stopnje – izredni
študij
študij

Leto 2008
realizacija

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje – redni
študij

 



30

-

30
0

-

30
-

-

0
-

-

-

Leto
2008
naþrt
0
-










5

-

5
0

-

5
-

-

0
-

-

-

0
-

Leto 2008
realizacija

Študijski programi
2. stopnje – izredni
študij



Pojasnila k tabeli 27:
1
UP FHŠ: fakulteta je naþrtovala, da bo študij na 2. stopnji zakljuþilo veþ diplomantov. Ker so se študenti lahko vpisali v absolventski staž, fakulteta priþakuje, da bodo s študijem zakljuþili v letu 2009.

UP FM
Management
Ekonomija za management
Management in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij
Management in finance
UP FAMNIT
Matematika
Raþunalništvo in
informatika
Matematiþne znanosti
Morska biologija
UP FTŠ Turistica
Poslovni sistemi v turizmu
Management turistiþnih
destinacij
Mediacija v turizmu
Turizem
UP VŠZI
Prehransko svetovanje dietetika
SKUPAJ

Študijski programi
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0

-

0

-

0
-

-

0
-

-

-

Leto
2008
naþrt
0
-

1

-

0

-

0
-

1

1
-

-

-

0
-

Leto 2008
realizacija

Študijski programi
3. stopnje



Število uvršþenih
þlanic

2
4
2
1

1.036
1.217
398
135

Študijsko leto 08/09
naþrt
1.015
1.534
452
205

Študijsko leto 08/09
realizacija

Št. študentov rednega dodiplomskega študija
po študijskih programih*



130
110
45
-

Leto 2008
naþrt
135
147
36
-

Leto 2008
realizacija

Št. diplomantov rednega
dodiplomskega študija po
študijskih programih*

 





Študijsko
leto 08/09
naþrt
1
20
-

Študijsko
leto 08/09
realizacija
1
51
36
10

Št. študentov 2. stopnje
rednega študija po novih
študijskih programih





UP PEF

4

UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
5
Skupaj univerza

3

ýlanica

Št. diplomantov 2.
stopnje rednega študija
po novih študijskih
programih
Leto
Leto 2008
2008
realizacija
naþrt
7
1
44
5
1



Redni študij
Izredni študij
Priþakovani
Priþakovani
rezultati v
Realizacija za študijsko leto
rezultati v
Realizacija za študijsko leto
Študijski program
študijskem letu
2008/09
študijskem
2008/09
2008/09
(leto 2008)
letu 2008/09
(leto 2008)
(leto 2008)
(leto 2008)
1
Kazalnik : Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %
2
1. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
Management
65
60,4
47
65,7
Predšolska vzgoja
95
93,6
92
97,7
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega
80
86
80
87
2. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
Razredni pouk
90
100
Matematika in raþunalništvo
70
25
-

Tabela 47: Kazalniki (dodiplomski študij) za izobraževalno dejavnost


Pojasnilo k tabeli :
V 1. skupino sta uvršþeni UP FHŠ in UP FM, v 2. skupino so uvršþene UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ Turistica in UP VŠZI, v 3. skupino sta uvršþeni UP FAMNIT in UP VŠZ, v 4. skupino pa UP FAMNIT.

Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov dodiplomskega študija in novih študijskih programov 1. stopnje.
Navodilo: Podatke iz tabele 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, þlanic univerz, od leta 2004 do leta 2008.

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

Študijska skupina

Tabela 46: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009
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Študijski program

Predšolska vzgoja
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega

Vsi študijski programi
Razredni pouk
Matematika in raþunalništvo

Vsi študijski programi

UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
5
Skupaj univerza

UP FHŠ

UP FHŠ



UP PEF



Geografija (UN)
Slovenistika (UN)
Zgodovina (UN)
Dedišþina Evrope in Sredozemlja (UN)
Italijanistika (UN)
Kulturni študiji in antropologija (UN)
Filozofija (UN)
Skupaj
Management (VS)
Management (UN)
Vsi študijski programi
Matematika
Raþunalništvo in informatika
Mediacija v turizmu (VS)
Poslovni sistemi v turizmu (VS)
Management turistiþnih destinacij (VS)
Skupaj
Prehransko svetovanje – dietetik (VS)

Skupaj

Kazalnik : Odstotek ponavljavcev

1

UP VŠZI

UP FTŠ Turistica

UP FAMNIT

UP FM

UP FHŠ

ýlanica
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Priþakovani
rezultati v
študijskem
letu 2008/09
(leto 2008)



-

Realizacija za študijsko leto
2008/09
(leto 2008)

Izredni študij





2. Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
3
3,8
0
33,3
2,5
0
0
0
2,5
0
0
0
3. Odstotek ponavljavcev v programih 1. stopnje , sprejetih po 11. 6. 2004
5
6,4

1. Odstotek ponavljavcev v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
2,5
3,3
1,0
0
9
19,4
6
0
7
7
5
7

90,2

Realizacija za študijsko leto
2008/09
(leto 2008)

Redni študij



4
Skupaj univerza
3. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
85 %
73,6 %
70 %
52,8 %
70 %
63 %
80 %
69 %
80 %
67,7 %
85 %
91,3 %
60 %
18,1 %
76 %
66,9 %
65
60,4
47
65,7
77
82
80
58,8
80
94
80
47
70
76,74
75
76,36
70
67,37
75
71,74
70
74,2
75
72,41
70
74,2
75
72,41
80
63
0
0
5
Skupaj univerza

Priþakovani
rezultati v
študijskem letu
2008/09
(leto 2008)
80

 



7
0
9
5



1

12,9 (5,8)*
2,7
4,13
11

Realizacija za študijsko leto
2008/09
(leto 2008)

Redni študij

 

10,57
0

6
0

Realizacija za študijsko leto
2008/09
(leto 2008)

Izredni študij



11 (5)*



Priþakovani
rezultati v
študijskem
letu 2008/09
(leto 2008)
5



3. Povpreþno število let trajanja študija na študenta – študijski programi 1. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Skupaj univerza

Kazalnik : Povpreþno število let trajanja študija na študenta
1. Povpreþno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
5,5
5,8
6
6,8
4
4,3
3,5
3,2
6,2
5,58
6,80
6,80
4
4,9
0
0
0
2. Povpreþno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
5
5,1
0
5
5,2
4,9
0
0
5,0
4,8
0
0
5,5
5,0
0
0

Priþakovani
rezultati v
študijskem letu
2008/09
(leto 2008)





Pojasnila k tabeli:
1
Pojasnila k izraþunu kazalnikov uþinkovitosti študija:
Prehodnost iz 1. v 2. letnik:
o
za študijsko leto 2008/2009: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija visokošolskih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, brez ponavljavcev v študijskem letu 2008/2009 se deli s številom študentov
vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v visokošolske študijske programe, sprejete pred 11.6.2004 študijskem letu 2007/2008;
o
za študijsko leto 2008/2009: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.6.2004, brez ponavljavcev v študijskem letu 2008/2009 se deli s številom študentov
vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v univerzitetne študijske programe, sprejete pred 11.6.2004 študijskem letu 2007/2008;

Gospodarstvo – gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI

Skupaj univerza

Vsi študijski programi
5
Vsi študijski programi
Vsi študijski programi
Vsi študijski programi
Prehransko svetovanje - dietetik

Vsi študijski programi
Vsi študijski programi
Razredni pouk
Matematika in raþunalništvo

UP FHŠ

5

Management
Predšolska vzgoja
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega

UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
5
Skupaj univerza

UP PEF

Vsi študijski programi
Vsi študijski programi
Vsi študijski programi
Vsi študijski programi

Študijski program

UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
5
Skupaj univerza

ýlanica
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o



za študijsko leto 2008/2009: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija po študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11.6.2004, brez ponavljavcev v študijskem letu 2008/2009 se deli s številom študentov
vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij po študijskih programih 1. stopnje, sprejete po 11.6.2004 študijskem letu 2007/2008;
Odstotek ponavljavcev:
o
za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004 se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po
visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004, brez absolventov;
o
za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004 se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po
univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004, brez absolventov;
o
za študijsko leto 2008/2009: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11.6.2004 se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po študijskih
programih 1. stopnje, sprejetih po 11.6.2004, brez absolventov;
Povpreþno število let trajanja študija na študenta:
o
Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004, v letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom
študentov;
o
Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11.6.2004, v letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom
študentov;
o
Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante rednega dodiplomskega študija po študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11.6.2004, v letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom
študentov.
2
UP FHŠ: þlanica ni izvajala visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, zato v tabeli ni navedena;
3
Zaradi spremembe metodologije UP FM izraþunavanja kazalnika je v oklepajih navedena vrednost, ki je izraþunana po isti metodologiji, kot v preteklem letu.
5
UP FM: Podatek je naveden za študente, ki so se v 1. letnik bolonjskih študijskih programov 1. stopnje Management vpisali v študijskem letu 2005/2006 in so študij zakljuþili leta 2008.
4
UP PEF: V študijskem letu 2008/09 je UP PEF razpisala in izvajala samo študijske programe (visokošolske strokovne in univerzitetne), sprejete pred 11. 6. 2004; þlanica ni razpisala in izvajala študijskih programov 1. stopnje,
sprejetih po 11. 6. 2004.
5
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoþe izraþunati.
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1

Priþakovani rezultati v študijskem letu 2008/2009
V sofinanciranih študijskih
V nesofinanciranih
programih
študijskih programih
85
88
-

 







Realizacija v študijskem letu 2008/2009
V sofinanciranih študijskih
V nesofinanciranih
programih
študijskih programih
67
61
-







Pojasnila k tabeli:
1
UP FHŠ: Prehodnost je nižja od naþrtovane. Na magistrskem študijskem programu Filozofija in teorija vizualne kulture je bila 64%, na programu Geografija kontaktnih prostorov 60%, na programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja
pa 77%.
2
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoþe izraþunati.

UP FHŠ
UP FM
2
Skupaj univerza

ýlanica

Tabela 48: Kazalnik1 (podipl. študij) – prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik mag. štud. prog. (v %)
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UP PEF
2
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
Skupaj UP

0
1
0
24

5

15

UP FAMNIT

UP FM

5

1
0
21
5

0

5
0
1
0
16
3

2

5
5
10

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

UP FAMNIT
UP PEF
2
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
Skupaj UP
UP FHŠ

UP FM

UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
Skupaj UP
UP FHŠ

UP PEF

UP FAMNIT

UP FHŠ
UP FM

ýlanica





0
0
0
3

0

3

0
0
0
0
2
0

2

1
0
10
0

0

9

0
0

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

Redni študij

 

0
1
0
11

0

10

0
0
1
0
4
0

3

1
0
4
0

0

0

0
3

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

Izredni študij



Naþrt za študijsko
leto 2008/09



0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0
0





Pojasnila k tabeli :
1
UP FHŠ ugotavlja, da je bilo za štud. leto 2008/09 naþrtovano veþje število študentov pri meduniverzitetni mobilnosti. Kljub temu, da so študenti seznanjeni z možnostjo izbiranja izb. predmetov drugih þlanic UP ter drugih fakultet po
Sloveniji, si študenti izbirnih predmetov na drugih fakultetah ne izbirajo. Razlog je tudi v pestri ponudbi izbirnih predmetov z razliþnih podroþij na UP FHŠ, prav tako je izvedba izb. predmetov na UP FHŠ terminsko razpršena, pri
seminarjih oz. vajah pa se od študentov zahteva prisotnost, kar je težje kombinirati s predmeti na drugih fakultetah po Sloveniji.
2
UP FTŠ Turistica ugotavlja, da študente premalo spodbujajo k mobilnosti med þlanicami oz. þlanicami drugih slovenskih univerz, s þimer ne sledijo naþelu bolonjske deklaracije.

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na þlanici UP

Število študentov þlanice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Število študentov þlanice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi þlanici UP

Kazalnik

Tabela 49: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med þlanicami UP – dodipl. študij
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UP FHŠ
1
UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
1
UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
1
UP FM
UP FAMNIT
UP FTŠ Turistica
Skupaj UP

ýlanica

0
0
3
1
4
0
0
5
1
6
0
0
3
1
4





Redni študij
Naþrt za
Realizacija za
študijsko leto
študijsko leto
2008/09
2008/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 



Izredni študij
Realizacija za
Naþrt za študijsko
študijsko leto
leto 2008/09
2008/09
0
0
5
0
0
0
1
0
6
0
10
0
5
0
0
0
1
0
16
0
5
0
10
0
1
0
1
0
17
0
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Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na þlanici UP

Število študentov þlanice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Število študentov þlanice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi þlanici UP

Kazalnik

Tabela 50: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med þlanicami UP – podipl. študij


/HWQRSRURĆLOR83]DOHWR



1









Redni študij
Izredni študij
Priþakovani rezultati v štud. letu
Realizacija za štud. leto 2008/09
Priþakovani rezultati v štud. letu
Realizacija za štud.leto 2008/09
2008/09 (leto 2008)
(leto 2008)
2008/09 (leto 2008)
(leto 2008)
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev iz gospodarstva na dodiplomskih študijskih programih
5
5*
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
4
2
2
0
0
14
7
4
4
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev iz domaþih raziskovalnih zavodov na dodiplomskih študijskih programih
25
29 (2)*
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
34
32
0
0
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev iz gospodarstva na podiplomskih študijskih programih
0
0
1
0
0
0
15
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
17
1
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev iz domaþih raziskovalnih zavodov na podiplomskih študijskih programih
0
0
12
9*
0
0
15
0
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
28
9

 





Pojasnila k tabeli: UP FHŠ: Podatki o gostujoþih predavateljih so za koledarsko leto 2008, od tega je na dodiplomskem študiju v študij. letu 2007/08 iz domaþih raziskovalnih zavodov predavalo 29 gostujoþih visokošolskih uþiteljev
ter 5 gostujoþih visokošolskih uþiteljev iz gospodarstva, na podiplomskem študiju pa 9 visokošolskih uþiteljev iz domaþih raziskovalnih zavodov. V letu 2008 sta v študij. letu 2008/09 na dodiplomskem študiju predavala dva
visokošolska uþitelja iz domaþih raziskovalnih zavodov.

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP FAMNIT
UP FTŠ
UP VŠZI
Skupaj UP

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP FAMNIT
UP FTŠ
UP VŠZI
Skupaj UP

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP FAMNIT
UP FTŠ
UP VŠZI
Skupaj UP

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP FAMNIT
UP FTŠ
UP VŠZI
Skupaj UP

ýlanica

Tabela 51: Število gostujoþih uþiteljev – dodiplomski in podiplomski programi
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Raziskovalna dejavnost





UP PINT

UP ZRS

UP VŠZI

UP FTŠ
Turistica

UP PEF

UP FM

ýlanica

Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008
Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008
Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008

Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008
Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008
Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008

Obdobje

0,4
0,7

1
1

-

-

7,8

3
7,8

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

1
0,2

-

-

1

1,35

1,35

2

2

Štev.

Št. FTE
letno

Raziskovalni
programi

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Štev.

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Št.
FTE
letno

Infrastrukturni
programi

1

1

8

12

12

-

1

1

-

-

-

-

-

2

1

4

4

Štev.



0,15

0,15

10,21

13,97

8,08

-

0,79

0,79

-

-

-

-

-

0,29

1,17

3,31

2,5

Št. FTE
letno

Temeljni projekti

Tabela 52: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah


7.2
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2

1

1

6

6

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

2

5

Štev.

1,19

0,79

0,86

5,82

5,62

0,45

0,45

-

-

-

-

-

-

0,15

1,27

2,07

1,19

Št. FTE
letno

Aplikativni projekti

 





1

1

1

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Štev.

1

1

0,92

4,67

5,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Št. FTE
letno

Podoktorski projekti



-

5

3

12

10

-

1

1

1

1

1

1

4

4

14

24

15

Število
CRP-ov



2

2

8

8

7

1

1

1

1

1

-

2

2

1

1

1

6

9

8

20

20

43

-

-

-

6

5

12

1

1

8

12

21

7

Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc
Št. drugih
projektov

Št. novih projektov v
letu 2008
Število projektov v
letu 2007
Stanje 31.12.2008
Št. novih projektov v
letu 2008

Obdobje

10,05
-

-

9,75

7
7

-

-

Štev.

Št. FTE
letno

Raziskovalni
programi



-

1

1

-

Štev.

-

1

1

-

Št.
FTE
letno

Infrastrukturni
programi

9

18

20

-

Štev.

11,38

18,22

11,81

-

Št. FTE
letno

Temeljni projekti

4

11

13

1

Štev.

2,98

9,53

7,75

0,4

Št. FTE
letno

Aplikativni projekti

 





1

7

8

-

Štev.

0,92

6,67

7,1

-

Št. FTE
letno

Podoktorski projekti



-

19

42

36

Število
CRP-ov



15

15

17

2

39

56

78

-





Komentar:
V tabeli so predstavljeni podatki za raziskovalne projekte, pri katerih so þlanice UP nosilne institucije. ýlanice so v letu 2008 uspešno sodelovale tudi kot soizvajalke temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektov drugih
institucij prijaviteljic v obsegu 3,85 FTE.
V tabeli nista posebej predstavljeni þlanici UP FHŠ in UP FAMNIT, katerih raziskovalno delo je potekalo v tesni povezavi z UP ZRS (UP FHŠ) oz. z UP PINT (UP FAMNIT) oziroma drugimi raziskovalnimi organizacijami.

SKUPAJ

ýlanica
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Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc
Št. drugih
projektov





UP PINT

UP ZRS

UP FTŠ
Turistica

UP PEF

UP FAMNIT

UP FM

ýlanica

Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008
Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008
Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008
Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008
Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008
Realizacija 2007
Naþrt 2008
Realizacija 2008

Obdobje

-

Prijavljeni

-

Odobreni

Patenti

Prodani

Tabela 53: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008
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-



-

Prijavljene

-

Odobrene

Blagovne znamke

-

Prodane

 

2
-

Število
inovacij





Število
projektov, v
katerih sodeluje
gospodarstvo
oz. drugi
uporabniki
znanja in so
krajši od enega
leta
4
4
3
5
4
6
6
12
13
3
6
2



9
3
4
1
15
14
8
9
8
9
14
15
8
1
2
1

Število projektov, v katerih
sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja, in
so dolgi vsaj eno leto





Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki

Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

Kazalnik

UP FM

UP FHŠ

ýlanica

17**

*** META
/še 30 študentov/
10
*** META
/še 11 uþiteljev/
15
1
2
3
32
50
6

*** META
/še 35 SM/
21
*** META
/še 12 uþiteljev/
14
1
3
5
18
43
6



19

29

** Lodž
/še 5 študentov/
10

* Celovec
/še 6 študentov/

Študijsko leto
2007/08

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Dodiplomski študij

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih



Tabela 54: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju
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4

8

4

18
47

1

1

0

2

10

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

 





12

0
1

3

2

3

8

8

1

2

6

2
0

4

2

3

8

9

7

1

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Podiplomski študij

Študijsko leto
2007/08



0

1
3

2

1

0

0

0

2

Realizacij
a za
študijsko
leto
2008/09
1



Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se

sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

Kazalnik
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UP PEF

UP
FAMNIT

ýlanica



Študijsko leto
2007/08

2
5
2
2
4
2
0
10*
8*

2
2
0
0
2
1
0
10*
5*

4
3
12
0

3
3
10
0

15

0

0

12

13

13



Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Dodiplomski študij



0

4

5
2

7

9*

9*

0

2

3

0
0

4

4

4

14

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

 





0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

2

6

3
3

0

0

0

1

0

0

0

0

5

1
0

0

0

1

0

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Podiplomski študij

Študijsko leto
2007/08



0

0

0

0

0

9*

9*

0

2

3

0
0

0

0

0

0

Realizacij
a za
študijsko
leto
2008/09



izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

Kazalnik
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UP PINT

UP VŠZI

UP FTŠ

ýlanica



Študijsko leto
2007/08

30
15
4
5
1
1
0
3-5
1-2
2
2
0
1
1*

10
7
3
2
0
1
0
0
0
2
2
0
1
1*

0

0

0

0

0

0



Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Dodiplomski študij



0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

1

1

5

5

25
18

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

 





0

0

0

1

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

1

2

2
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Podiplomski študij

Študijsko leto
2007/08



0

0

0

0

0

1

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Realizacij
a za
študijsko
leto
2008/09

ýlanica



Študijsko leto
2007/08
0
0
0
0
5
6

0
0
0
0
5
6

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Dodiplomski študij



Realizacija za
študijsko leto
2008/09

 

8

6

0

0

0

0





6

5

0

0

0

0

6

5

0

0

0

0

Naþrt za
študijsko leto
2008/09

Podiplomski študij

Študijsko leto
2007/08



4

1

0

0

0

Realizacij
a za
študijsko
leto
2008/09





Komentar UP VŠZI:
9RNYLUXSRGLSORPVNHJDåWXGLMVNHJDSURJUDPD=GUDYVWYHQDQHJDMHHQDL]PHGWXMLKSUHGDYDWHOMLFçHL]SHOMDODVYRMSUHGPHWGUXJDSDERVSUHGDYDQMLSULĆHODY
GUXJHPVHPHVWUX1DĆUWRYDQHPRELOQRVWLSHGDJRåNHJDLQQHSHGDJRåNHJDRVHEMD  VHERGRL]YHGOHYOHWQHPVHPHVWUX9åWXGLMVNHPOHWXQLVPRåH
JRVWLOLUD]LVNRYDOFDL]WXMLQHVVYRMLPGHORPMHSULĆHOYåWXGLMVNHPOHWX

UP FAMNIT:* Podatki veljajo skupaj z UP PINT.

UP FHŠ:
* o realizaciji v poletnem semestru študijskega leta 2008/2009 še ne moremo poroþati (po stanju na 9.2.2009)
** brez 6 študentov UP FHŠ, ki so se udeležili mednarodnega teþaja nemškega jezika Univerze v Celovcu in 5 študentov UP FHŠ, ki so se udeležili IP Erasmus
programa »Everyman Today and Tomorrow« na partnerski Univerzi v Lodzu;
*** brez mobilnosti v okviru META humanistike – META 2008: 35 tujih študentov in 12 tujih predavateljev; META 2009: 30 tujih študentov in 11 tujih predavateljev

Opombe:

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujoþih visokošolskih uþiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih uþiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoþi
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujoþih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino

Kazalnik
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Knjižniþna dejavnost
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'HOHçDNWLYQLK
/HWQLSULUDVWWLVNDQLK
äWHYLORUDĆXQDOQLNRYSUHNR
XSRUDEQLNRY]XQLYHU]
HQRWJUDGLYDLQåWHYLOR
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äWHYLORDNWLYQLK
åWXGHQWLYLVRNRåROVNL
äWHYLORSUHJOHGDQHJDJUDGLYD
]DNXSOMHQLKDOL
ODKNRGRVWRSDMRGR
XSRUDEQLNRYNQMLçQLFH XĆLWHOMLLQVRGHODYFL
YHOHNWURQVNLREOLNL
QDEDYOMHQLKHOHNWURQVNLK
LQIRUPDFLM
UD]LVNRYDOFLLQ
HQRW

VWURNRYQLVRGHODYFL 











Tabela 55:Kazalniki za knjižniþno dejavnost
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'HOHçDNWLYQLK
/HWQLSULUDVWWLVNDQLK
äWHYLORUDĆXQDOQLNRYSUHNR
XSRUDEQLNRY]XQLYHU]
HQRWJUDGLYDLQåWHYLOR
NDWHULKXSRUDEQLNLYNQMLçQLFL
äWHYLORDNWLYQLK
åWXGHQWLYLVRNRåROVNL
äWHYLORSUHJOHGDQHJDJUDGLYD
]DNXSOMHQLKDOL
ODKNRGRVWRSDMRGR
XSRUDEQLNRYNQMLçQLFH XĆLWHOMLLQVRGHODYFL
YHOHNWURQVNLREOLNL
QDEDYOMHQLKHOHNWURQVNLK
LQIRUPDFLM
UD]LVNRYDOFLLQ
HQRW

VWURNRYQLVRGHODYFL 












* elektronsko gradivo je v veliki veþini nabavljeno in v uporabi na vseh þlanicah UP. Statistika uporabe je prav tako dostopna v veþini primerov zgolj za celo UP in ne po posameznih þlanicah, zato navajamo zgolj skupni podatek za
celotno UP.
** knjižnica TEMENA priþela z delovanjem šele v proti koncu leta 2008. Do konca leta je potekal predvsem nakup študijske literature in dogovarjanje za testni dostop do oddaljenih baz podatkov MatSciNet, Zentralblatt MATH in
IEEE/IEL ter vnos gradiva za bibliografijo raziskovalcev UP PINT in UP FAMNIT (160 vnosov za bibliografijo). V zaþetku delovanja knjižnice še ni bila omogoþena izposoja in uporaba gradiva s strani uporabnikov knjižnice, zato tudi
niso prikazani kazalniki.

6.83$-

9LVRNRåROVND
NQMLçQLFD
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Upravne naloge univerze



0,075
0,043
0,140
0,370
0,096
0,096
0,137
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

FHŠ
FM
FTŠ
FAMNIT
PEF
VSZI
SKUPAJ
FHŠ
FM
FTŠ
FAMNIT
PEF
VSZI
SKUPAJ

ýlanica

Študijsko leto 2007/2008
(2007)

 





100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

0,070
0,040
0,168
0,103
0,087
0,066
0,089

Naþrt za študijsko leto
2008/2009
(2008)









100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

0,074
0,052
0,168
0,108
0,087
0,049
0,090

Realizacija za študijsko
leto 2008/2009
(2008)

Komentar :
Število študentov na raþunalnik: število raþunalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov.
Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izraþuna odstotek. Upoštevajte študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov.

ODSTOTEK ELEKTRONSKIH PRIJAV NA IZPITE
Število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na
izpite ter se izraþuna odstotek. Upoštevajte študente rednega
dodiplomskega študija brez absolventov

ŠTEVILO ŠTUDENTOV NA RAýUNALNIK
Število raþunalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s
številom študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov

Kazalniki

Tabela 56:Kazalniki informatizacije univerze
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7.6



 

Seznam okrajšav

AF: ARMERIJA-FORESTERIJA
AK UP: AMERIŠKI KOTIýEK KOPER UP
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CRJM: CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA UP ZRS
CRPZ UP: CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA UP
CSG: CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM UP ZRS
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
DIIP: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (investicijski
dokument)
EEN: ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
EIC: EURO INFO CENTER
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERA MORE: EUROPEAN RESEARCH AREA – MOBILITY RESEARCHERS – EVROPSKI
PROGRAM MOBILNOSTI ZA RAZISKOVALCE
EUA: EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
IBŠ: INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
IDS: INŠTITUT ZA DEDIŠýINO SREDOZEMLJA UP ZRS
IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
IKARUS: INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
ISHDŠ: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTIýNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE
UP ZRS
ISKO: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
IZŠ: INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KCUP: KARIERNI CENTER UP
KIN UP: KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KMMS UP: KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ NIT: KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROýJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
KOST UP: STATUTARNA KOMISIJA UP
KP UP: KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME
UP
KSSK UP: KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI
IZOBRAŽEVALNEGA, RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KŠTZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KŠZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KZRD UP: KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LPD: LETNI PROGRAM DELA
MF: MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MKGP: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE
SLOVENIJE
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MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MOK: MESTNA OBýINA KOPER
MVZT: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MŠZŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO (SEDANJE MVZT)
MZZ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
OBV: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
RIC UP: RAýUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
RCRP: REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
RK RS: REKTORSKA KONFERENCA RS
SZ UP: SVET ZAUPNIKOV UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
UK UP: UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UP
UIP: UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIýNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP FTŠ Turistica: FAKULTETA ZA TURISTIýNE ŠTUDIJE PORTOROŽ – TURISTICA
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIýNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOMOVI
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠýE KOPER
ZVKD: ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠýINE
ZVIS 2006: ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
6. OP: 6. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
7. OP: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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8 RAýUNOVODSKO POROýILO
8.1

Raþunovodske informacije

8.1.1

Raþunovodske usmeritve

Univerza na Primorskem ima status posrednega proraþunskega uporabnika.
Pri pripravi raþunovodskega poroþila za leto 2008 smo upoštevali Pravilnik o sestavljanju
letnih poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Univerza
je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za
davek od dohodkov pravnih oseb.
Rektorat in þlanice univerze poslujejo z enotno davþno številko univerze in predstavljajo
univerzo kot celoto. Raþunovodski izkazi in raþunovodsko poroþilo univerze je pripravljeno
na podlagi podatkov rektorata UP in þlanic UP.
Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju raþunovodskih postavk smo upoštevali:
- Zakon o raþunovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02)
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999 in spremembe)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poroþil za proraþun, proraþunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002 in spremembe)
- Pravilnik o razþlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05 in 120/07)
- Pravilnik o naþinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. þlenu zakona o
raþunovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03)
- Pravilnik o naþinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroþnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05,138/06 in 120/07)
- Pravilnik o enotnem kontnem naþrtu za proraþun, proraþunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02 in spremembe)
- Slovenske raþunovodske standarde (Ur.l. RS, št. 118/05 in spremembe)
- Navodilo o pripravi zakljuþnega raþuna državnega in obþinskega proraþuna ter
metodologije za pripravo poroþila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proraþuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07)
- Pravilnik o raþunovodstvu Univerze na Primorskem
- Zakon o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2; Ur.l. RS, št. 117/06,90/07-4420)
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 109/07)
Skladno z zakonodajo izkazujemo prihodke in odhodke po raþunovodskem naþelu
fakturirane (zaraþunane) realizacije oz. nastanku poslovnega dogodka. Zaradi
zagotavljanja podatkov o javnofinanþnih prihodkih in odhodkih smo dolžni prihodke in
druge prejemke oz. odhodke in druge izdatke izkazovati tudi po naþelu denarnega
toka.
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Podatke izkazujemo loþeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe
in del poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost. Pristojno ministrstvo ni doloþilo sodil za
razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje tržne
dejavnosti, zato podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz
dokumentacije, ugotavljamo tudi na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri
opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na
trgu.
V letu 2008 smo zaradi veljavne zakonodaje, ki ureja obraþun davka od dohodkov pravnih
oseb, med tržno dejavnost šteli tudi finanþne prihodke iz obresti, ki presegajo 1.000 EUR.
8.1.2

Pojasnila k raþunovodskim izkazom



Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev Univerze na
Primorskem, ki se nanaša na konec obraþunskega obdobja, ki je zadnji dan v letu. Sredstva
in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni.
Odprte medsebojne terjatve in obveznosti, ki nastajajo z internim poslovanjem znotraj
univerze, so iz bilance stanja izloþene.


Neopredmetena dolgoroþna sredstva
Neopredmetena dolgoroþna sredstva so ob nabavi izkazana po nabavnih vrednostih, ki se v
obdobju uporabe glede na dobo uporabnosti amortizirajo po metodi enakomernega
þasovnega amortiziranja. Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoroþnih sredstev na
dan 31.12.2008 znaša 713.141 EUR.
Med dolgoroþnimi premoženjskimi pravicami UP izkazuje licence za raþunalniške programe,
katerih zneski za pridobitev teh pravic so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoþe ali ni
smiselno obravnavati kot odhodek. To so programi za »konferenþno okolje«, splet FM
program VIS. Med usredstvenimi stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva
Fakulteta za management prikazuje dolgoroþne stroške najema prostorov v Celju po
sklenjeni pogodbi za dobo 15 let in dolgoroþno odložene stroške za vlaganja v tuja osnovna
sredstva – adaptacija prostorov na Trgu Brolo po sedanji vrednosti v višini 374.784,63 EUR.
Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev na UP ZRS je 16.783,26 EUR in sicer
12.588,00 EUR iz naslova vnaprej plaþanih najemnin za dobo petih let, za katere smo
skladno s pogodbo o najemu stare šole v Rakitovcu izvedli adaptacijska dela (gradbena
pogodba z Geoit d.o.o.). Stara šola v Rakitovcu je bila tako adaptirana v skladu s projektom
LIFE-Narava »Ohranitev ogroženih habtatov/vrst na Kraškem robu« v kateri je postavljena
razstava o kalih in informacijska toþka v okviru projekta. Ostala vrednost neopredmetenih
osnovnih sredstev pa je 4.195,12 EUR iz naslova raþunalniških programov in licenc.
Opredmetena dolgoroþna sredstva

Med letom pridobljena osnovna sredstva v zaþetku vrednotimo z njihovo nabavno
vrednostjo. V okviru nabavne vrednosti osnovnih sredstev so všteti stroški nabave, ki
se neposredno nanašajo na nabavo osnovnih sredstev.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obraþunava posamiþno. Amortizacija je
obraþunana skladno s pravilnikom, ki opredeljuje naþin in stopnje odpisa neopredmetnih
dolgoroþnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
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Opredmetena osnovna sredstva so v spodnji preglednici izkazana kot neodpisane vrednosti,
ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti ter se šteje za knjigovodsko
vrednost osnovnega sredstva.

Tabela 57:Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
Z.
Št.

OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

1

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Nepremiþnine
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva

3.

31.12.2008

Struktura

Struktura

31.12.2007

24.788.649
22.631.302

100
91

25.478.240
22.978.706

100
90

2.157.347

9

2.499.534

10

V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja sredstva v skupni
višini 24.788.649 EUR.
V letu 2008 smo aktivirali veþino osnovnih sredstev, tako da smo postavko sredstva v
pridobivanju zmanjšali. Osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, v glavnem vkljuþujejo
pridobitev projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta Kampus Livade na
lokaciji v Izoli, ki je delno sofinanciran iz projekta Interreg Sigma, ter pridobitev projektne
dokumentacije za objekt Servitski samostan za potrebe UP Fakultete za management.
V stanju sredstev zgradb v pridobivanju je ostal nevrnjen znesek varšþine, ki ga bo UP FTŠ
iztožila v letu 2009, v višini 16.692 Eur.
Redni odpis opredmetenih osnovnih sredstev opravljamo na podlagi stopenj, ki so doloþene
v »Pravilniku o naþinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroþnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstvih.« V letu 2008 smo za celoten obraþun amortizacije
upoštevali nove stopnje iz omenjenega pravilnika.
Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, vendar jih kljub temu še vedno
uporabljamo za izvajanje dejavnosti, se nanašajo predvsem na raþunalniško opremo, šolsko
pohištvo in pohištvo v študentskem domu ter uþila in laboratorijsko opremo.
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Tabela 58:Neopredmetena (stalna) osnovna sredstva

v EUR
STALNA SREDSTVA

31.12.2008

Neopredmetena dolgoroþna sredstva
Nepremiþnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Dolgoroþne finanþne naložbe

31.12.2007

Indeks 07/06

713.141

649.022

110

22.631.302

22.978.706

98

2.157.347

2.499.534

86

61.786

57.701

107

Najveþja vrednostna sprememba stalnih sredstev je vidna pri postavki oprema in druga
opredmetena sredstva. Vzrok je obraþunana amortizacija. V letu 2008 smo dokonþno
zakljuþili dva investicijska projekta, nadaljevali smo tudi z investiranjem v investicije v teku za
pridobitev prostorov za univerzo in njene þlanice. Poveþanje stalnih sredstev beležimo tudi iz
naslova dolgoroþnih finanþnih naložb, ki so v primerjavi z lanskim letom višje za pripadajoþi
delež þistega dobiþka.
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Dolgoroþne finanþne naložbe
V knjigovodskih evidencah rektorata UP beležimo vrednost dolgoroþne finanþne naložbe v
odvisno podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) v skupni višini 61.785
EUR.
V letu 2008 smo evidentirali poveþanje vrednosti kapitalske naložbe za pripadajoþi znesek
ugotovljenega þistega dobiþka podjetja za leto 2008 v višini 4.084 EUR.
Kratkoroþna sredstva in aktivne þasovne razmejitve


Tabela 59:Kratkoroþna sredstva in akt. þas. razmejitve

v EUR
VRSTE KRATKOROýNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ýASOVNE RAZMEJITVE
z.št.
I.
Denarna sredstva
1.

Gotovina v blagajni in takoj unovþljive vrednostnice

2.

31.12.2008 31.12.2007
2.967.180 1.511.688

Indeks
08/07
196

1.079

335

322

Dobroimetje pri bankah v EUR

2.966.101

1.511.353

196

II.

Kratkoroþne terjatve do kupcev

1.157.544

594.133

195

III.

26.666

144.210

18

3.219.865

4.373.183

74

V.

Dani predujmi in varšþine
Kratkoroþne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega naþrta
Kratkoroþne finanþne naložbe

200.145

719.217

28

VI.

Kratkoroþne terjatve iz financiranja

4.730

8.096

58

VII.

Druge kratkoroþne terjatve

137.296

34.758

395

97.717

66.126

148

IV.

VIII. Aktivne þasovne razmejitve

V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 2.967.180 EUR. Najveþji del denarnih
sredstev odpade na dobroimetje pri bankah v evrih, ki vkljuþuje sredstva na podraþunih pri
Upravi RS za javna plaþila in sredstva deponirana v obliki depozita na odpoklic pri poslovnih
bankah.
Kratkoroþne terjatve do kupcev so za 95% višje glede na lansko leto. V najveþji meri se
nanašajo na terjatve do študentov iz naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za
študij. Popravke vrednosti terjatev oblikujemo na podlagi izkušenj iz preteklih obraþunskih
obdobij in glede na priþakovanja. UP ZRS izkazuje višjo terjatev do agencije za raziskovalno
dejavnost v višini 187.523 EUR. V bilanci stanja izkazujemo skupno 1.157.544 EUR odprtih
terjatev do kupcev. Pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev upoštevamo izkušnje iz
preteklih obraþunskih obdobij in glede na priþakovanja. V letošnjem letu smo na UP FM
ugotovili, da imamo iz preteklih let še veliko dejansko neplaþanih zapadlih terjatev zato smo
za leto 2008 oblikovali popravek vrednosti terjatev, in smo popravke vrednosti izkazali med
prevrednotovalne poslovne odhodke v skupni višini 32.553 EUR.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2008 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 26.666 EUR,
se v glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature in predplaþila za noþnine.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naþrta predstavljajo 3.219.865 EUR. Najveþji
delež terjatev do uporabnikov enotnega kontnega naþrta se nanaša na terjatve do
pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Gre za terjatve za nakazilo
sredstev za študijsko dejavnost, sofinanciranje stroškov upravljanja in vodenja ter fiksnih
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stroškov delovanja za mesec december 2008 ter sredstev za dejavnost študentskih domov.
V okviru tovrstnih terjatev izkazujemo tudi terjatve do Javne agencije za raziskovalno in
razvojno dejavnost RS in drugih ministrstev za nakazilo sredstev za raziskovalne projekte,
programe in mlade raziskovalce, ki se nanašajo na leto 2008, ter kratkoroþne terjatve do
zakladniškega podraþuna v okviru katerih izkazujemo vloge zaþasno razpoložljivih denarnih
sredstev pri zakladnici Ministrstva za finance.
Zaþasno razpoložljiva oziroma neporabljena denarna sredstva, ki jih deponiramo v obliki
kratkoroþnega depozita pri poslovnih bankah, izkazujemo v okviru kratkoroþnih finanþnih
naložb. Na dan 31.12.2008 so te v skupni višini 200.145 EUR. S sprejetjem Pravilnika o
upravljanju likvidnosti na UP se vezave presežkov izvajajo izkljuþno preko Ministrstva za
finance.
Druge kratkoroþne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2008 v višini 137.296 EUR. Nanašajo
se v glavnem na terjatve do državnih institucij iz naslova terjatev za vstopni davek na dodano
vrednost ter refundacijo nege in bolniške odsotnosti zaposlenih do Zavoda za zdravstveno
zavarovanje RS.
V okviru aktivnih þasovnih razmejitev vodimo zaloge vrednotnic ter vnaprej plaþane stroške
oziroma odhodke. Poleg aktivnih þasovnih razmejitev, ki se nanašajo na naroþnino strokovne
literature za leto 2008, predstavljata v okviru aktivnih þasovnih razmejitev veþji postavki
plaþilo za prostovoljno dodatno zavarovanje za zaposlene za leto 2008 v okviru UP FM, ki se
delavcem obraþuna kot boniteta in znaša skupaj 20.180 EUR. Med AýR þlanica UP ZRS
izkazuje najemnine in naroþnine na strokovno literaturo plaþano v letu 2008, stroški pa bodo
nastali v letu 2009.
Zaloge
V bilanci stanja izkazujemo na dan 31.12.2008 vrednost zalog v višini 203.986 EUR .
V veþji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na uþbenike in druga strokovna gradiva
izdana v okviru založbe þlanic UP Visoke šole za Turizem in UP Fakultete za management.
Kratkoroþne obveznosti
Tabela 60:Kratkoroþne obveznosti

v EUR
z.št.

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI

31.12.2008

I.

Kratkoroþne obveznosti za prejete predujme in varšþine

ll.

Kratkoroþne obveznosti do zaposlenih

III.

31.12.2007

Indeks
08/07

55.673

54.661

102

1.101.024

911.150

121

Kratkoroþne obveznosti do dobaviteljev

716.823

4.485.702

16

IV.

Druge kratkoroþne obveznosti iz poslovanja

397.305

377.459

107

V.

Kratkoroþne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega naþrta

1.796.183

1.208.427

105

VI.

Kratkoroþne obveznosti do financerjev

0

100.000

0

VII.

Kratkoroþne obveznosti iz financiranja

21.838

380.116

6

VIII.

Pasivne þasovne razmejitve

2.369.129

1.732.833

137

Najveþji delež kratkoroþnih obveznosti predstavljajo kratkoroþne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega naþrta v višini 1.796.183 EUR, kamor so vkljuþeni predvsem zahtevki
plaþ za leto 2008.
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Obveznosti do dobaviteljev so se moþno zmanjšale zaradi poplaþila obveznosti do vseh
izvajalcev investicije Armerija Foresterija. Obveznosti do dobaviteljev na 31.12.2008 so
znašale skupno 716.823 EUR, vse obveznosti so zapadle.
Kratkoroþne obveznosti do zaposlenih so v primerjavi z lanskim letom za 21% višje.
Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plaþ, nadomestil ter drugih prejemkov iz
delovnega razmerja in na z njimi povezane davke in prispevke pri obraþunu plaþ za mesec
december 2008 ter obveznosti za službena potovanja, prav tako opravljena v decembru
2008.
Med drugimi kratkoroþnimi obveznostmi iz poslovanja beležimo obveznosti do državnih
institucij, ki se nanašajo na dajatve na plaþe, davek na dodano vrednost ter davek od
dohodkov pravnih oseb in prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoroþnih
obveznosti iz poslovanja predstavljajo tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih
pogodb. V primerjavi s preteklim letom je postavka za 7% višja.
V okviru obveznosti do financerjev ne izkazujemo veþ obveznosti, saj je UP PEF svojo
obveznost v letu 2008 zaprl.
Pasivne þasovne obveznosti
Postavka pasivnih þasovnih razmejitev, ki jih na dan 31.12.2008 izkazujemo v skupni
vrednosti 2.369.129 EUR, je v primerjavi z lanskim letom za 37% višja.
Postavko predstavljajo v glavnem prejeti oziroma zaraþunani zneski, ki se nanašajo na
prihodke, vendar stroški oz. odhodki, katerim so prejeti zneski namenjeni, v letu 2008 še niso
nastali.
Najveþji delež vseh oblikovanih pasivnih þasovnih razmejitev predstavljajo kratkoroþno
odloženi prihodki iz naslova obraþunane šolnine in drugih prispevkov iz izrednega študija, ki
so namenjeni pokrivanju stroškov za del študijskega leta v naslednjem koledarskem letu.
Preostale þasovne razmejitve se v glavnem nanašajo na kratkoroþno odložene prihodke iz
naslova že prejetih oziroma zaraþunanih sredstev za izvedbo evropskih in domaþih projektov
vkljuþno z dotacijami za mobilnost študentov ter organizacijo mobilnosti, v okviru katerih
stroški še niso nastali.


Tabela 61:Pasivne þasovne obveznosti po þlanicah in rektoratu
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SKUPAJ



þlanica/rekt.
REKTORAT
FHŠ
FM
FAMNIT
PEF
FTŠ
VŠZI
ZRS
PINT
ŠD



v EUR
179.403
124.474
697.114
50.552
165.564
382.667
185.670
435.678
148.007
0
2.369.129
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Dolgoroþne finanþne obveznosti
V okviru dolgoroþnih finanþnih obveznosti izkazujemo dolgoroþni kredit, ki ga je UP najela na
podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev.
UP je dolgoroþni kredit z rokom vraþila 25 let ter 5 letnim moratorijem na podlagi soglasja
pristojnega ministrstva in konþnega soglasja Ministrstva za finance pri poslovni banki najela v
mesecu decembru 2007. Iz tega naslova je UP namensko poravnala obveznosti
dobaviteljem pri investiciji Armerija Foresterija v višini 975.485 EUR, ter pri investiciji
Novogradnja Portorož v višini 1.870.209 EUR.
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Sklad za nabavo neopredmetenih dolgoroþnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
v lasti se nanaša na neodpisano vrednost osnovnih sredstev. V okviru sklada izkazujemo
knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev poveþano za znesek neporabljene obraþunane
amortizacije in namenska sredstva, ki so se v letu 2008 nanašala na njihovo nabavo. Sklad
vodimo loþeno po namenih in virih financiranja.
V letu 2008 smo s strani pristojnega ministrstva za osnovno nadomestitev in nakup opreme
povezane z izvajanjem pedagoškega procesa ter investicije prejeli sredstva v višini
2.988.163 EUR.
V okviru sklada za dolgoroþne finanþne naložbe izkazujemo knjigovodsko vrednost
dolgoroþne kapitalske naložbe v Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.
Oblikovanje in poraba dolgoroþnih rezervacij po namenih
V letu 2008 rezervacij nismo oblikovali.
Izkaz prihodkov in odhodkov
Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki
V letu 2008 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 312.290 EUR. Kot smo
predhodno že pojasnili, je presežek posledica prenizkih proraþunskih sredstev za
izobraževalno dejavnost. V letu 2008 beležimo presežek prihodkov nad odhodki pri UP
Fakulteti za management, UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije, UP Znanstveno raziskovalnem središþe; z minimalnim presežkom prihodkov je
poslovanje v letu 2008 zakljuþila tudi þlanica UP Študentski domovi.
V spodnji preglednici prikazujemo ustvarjeni presežek odhodkov nad prihodki, loþeno
navajamo tudi presežek, dosežen po vrstah dejavnosti ter po naþelu denarnega toka:
Tabela 62:Presežek odhodkov nad prihodki (denarni tok)
Prihodki v letu
2008

Vsebina

v EUR
Odhodki v letu
Presežek
2008

Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov

22.797.519

23.109.809

-312.290

Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po
naþelu denarnega toka

26.834.235

26.910.490

-76.255

Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti-javna služba

21.572.690

21.957.326

-384.636

Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti-tržna dejavnost

1.224.829

1.152.483

72.346
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Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti bo namenjen izvajanju izobraževalne in
znanstveno raziskovalne dejavnosti.
Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov je pripravljen za obdobje od 1.1.2008 do
31.12.2008. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obraþunskega obdobja smo skladno s
slovenskimi raþunovodskimi standardi upoštevali naþelo nastanka poslovnega dogodka.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek odhodkov nad
prihodki v višini 312.290 EUR.
UP FHŠ je k skupno ustvarjenemu presežku odhodkov nad prihodki prispeval v višini
165.098 EUR predvsem na raþun poveþanih stroškov dela, ki so se poveþali zaradi novih
zaposlitev v zvezi s poveþanim obsegom študijske dejavnosti.
UP TURISTICA in UP VŠZI sta prav tako zaradi nezadostnega proraþunskega financiranja
študijskih programov na rednem študiju prispevala k poslabšanju poslovnega izida, prva za
za 115.419 EUR, druga pa v višini 61.872 EUR.
UP PEF je uspela bistveno izboljšati svoj poslovni rezultat glede na predhodno leto,
predvsem na raþun zniževanja vseh stroškov, najbolj pa na raþun stroškov dela, pa vendar je
še vedno ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 32.876 EUR.
Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 22.652.570 EUR in so za 10 % višji glede na
lansko leto. Celotni prihodki univerze znašajo 22.797.519 EUR.
Celotni odhodki so v primerjavi z lanskim letom višji za 1.987.173 EUR in znašajo skupno
23.109.809 EUR. Stroški so se na raþun širitve dejavnosti poveþali v glavnem v vseh
postavkah. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 62%.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
• izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po naþelu denarnega toka
• izkaz raþuna finanþnih terjatev in naložb doloþenih uporabnikov
• izkaz raþuna financiranja doloþenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po vrstah dejavnosti loþeno prikazuje
prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in
storitev na trgu.
Iz naslova izvajanja javne službe smo v obdobju od 1.1.2008 do 31.12.2008 ustvarili skupno
384.636 presežka odhodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 72.346 EUR presežka
prihodkov nad odhodki.
V letu 2008 je negativno poslovanje doseženo na raþun izvajanja javne službe, kjer so
celotni prihodki znašali skupno 21.572.690 EUR, celotni odhodki pa 21.957.326 EUR.
Presežek odhodkov je bil iz naslova javne službe v višini 384.636 EUR.
V okviru sredstev za izobraževalno dejavnost beležimo prihodke Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, ki smo jih v letu 2008 prejeli na podlagi Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, þlanic univerz, od leta 2004 do leta 2008 ter na
podlagi Javnega razpisa za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2008. V navedeni
postavki dodatno izkazujemo tudi prihodke za namene študentskih domov. V okviru študijske
dejavnosti v letu 2008 beležimo skupno 321.525 EUR presežka odhodkov, ki se nanaša na
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prenizka finanþna sredstva ministrstva za izvajanje študijskega procesa. Iz tega naslova je v
okviru UP TURISTICA v letu 2008 nastal presežek odhodkov v višini 115.419 EUR, prav tako
je iz istega naslova v okviru UP VŠZI v letu 2008 nastal presežek odhodkov v višini 61.872
EUR. Presežek prihodkov iz naslova študijske dejavnosti izkazuje þlanica UP FAMNIT, ki je
študijski proces zaþela prviþ v študijskem letu 2007/08. V obdobju priþetka delovanja
fakulteta ni uspela realizirati vseh naþrtovanih zaposlitev ter vzpostavitve strokovnih služb,
poslediþno stroški plaþ in materialni stroški iz tega naslova niso bili realizirani v naþrtovani
višini, iz þesar izhaja presežek prihodkov v vrednosti 10.011 EUR v letu 2008.
Izkaz prihodkov in odhodkov po naþelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po naþelu denarnega toka vkljuþuje prihodke in odhodke po
naþelu plaþane realizacije. Za leto 2008 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v
skupni višini 76.255 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom nižji za 3.332.311 EUR.
Presežek odhodkov izhaja delno iz primanjkljaja proraþunskih sredstev pri izvajanju študijske
dejavnosti in iz investicijskih vlaganj. Rezultat je odraz veþjega prejema sredstev s strani
državnega proraþuna, drugih javnih skladov in agencij, hkrati pa zmanjšanje investicijskih
odhodkov.
Izkaz raþuna finanþnih terjatev in naložb doloþenih uporabnikov
V izkazu prikazujemo dana posojila þlanicam in sicer þlanici UP FHŠ v višini 15.000 EUR ter
UP PEF 100.000 EUR.
Izkaz raþuna financiranja doloþenih uporabnikov
V letu 2007 je UP na podlagi poroštva države pridobila dolgoroþni kredit v višini 2.845.694
EUR za financiranje obveznosti iz investicij. Še vedno se plaþujejo le obresti, na glavnico pa
še vedno velja moratorij.
V letu 2007 je UP za kratkoroþno premostitev likvidnostnih težav UP PEF in UP FHŠ najela
tudi kratkoroþni kredit v skupni višini 330.000 EUR. Od tega je kredit v višini 230.000 EUR bil
odplaþan v letu 2007, preostali del v višini 100.000 EUR pa je bil odplaþan v letu 2008. V letu
2008 je bilo najeto še 150.000 EUR za premostitev likvidnostnih težav UP FHŠ, v istem letu
pa smo posojilo tudi vrnili.
8.1.3

Poroþilo o prejetih sredstvih iz proraþuna Republike Slovenije

Univerza je v letu 2008 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, þlanic univerz, od leta 2004 do leta 2008, in
pogodbe o financiranju, univerzi nakazalo skupno 8.170.204 EUR za izobraževalno
dejavnost po þlanicah. Na Rektoratu pa smo prejeli sredstva MVZT v višini 4.767.611 EUR,
za tekoþo porabo in za investicije, kar izkazujemo v strukturi prihodkov in odhodkov po virih
sredstev med izobraževalno dejavnostjo. Sredstva za izobraževalno dejavnost so bila v
glavnem porabljena za stroške plaþ, ki predstavljajo najveþji delež stroškov, ter materialne
stroške pri izvajanju študijskega procesa. Presežek prihodkov je realiziran v okviru nove
fakultete UP FAMNIT, ki v letu 2007, ko je prviþ zaþela izvajati študijski proces, ni uspela
realizirati novih zaposlitev.
Za univerzitetni šport je bilo v letu 2008 na podlagi uredbe in notranjih meril, ki urejajo
razporejanje letnih sredstev UP, namenjenih skupno 74.674 EUR iz sredstev za študijsko
dejavnost po uredbi, ter dodatno 8.627 EUR iz razvojnih nalog ter sredstev prejetih za
študijske programe 2. stopnje. Iz naslova univerzitetnega športa izhaja presežek prihodkov v
višini 13.262 EUR Pri izvajanju obštudijske dejavnosti je UP prejela tudi sredstva za
interesno dejavnost študentov v višini 5.128 EUR.
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V okviru razvojnih nalog beležimo tudi sredstva iz projektov, ki so sofinancirani iz
Evropskega proraþuna – komunitarni programi. Iz tega naslova je bilo v letu 2008 realiziranih
skupno 504.365 EUR izdatkov.
Na podroþju znanstveno raziskovalne dejavnosti, financirane iz sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javne agencije za raziskovalno in razvojno
dejavnost je univerza prejela v letu 2008 skupno 5.269.817 EUR, dodatno 319.268 EUR iz
drugih proraþunskih virov. Sredstva do bila v glavnem porabljena za plaþe ter materialne
stroške, manjši del za opremo. Neporabljena sredstva so izkazana v višini 133 EUR
8.1.4

Poroþilo o prejetih sredstvih iz proraþunov lokalnih skupnosti in drugih
ministrstev

V letu 2008 smo iz proraþuna lokalnih skupnosti in drugih ministrstev prejeli sredstva v višini
319.268 EUR za sofinanciranje nacionalnih projektov. Veþji delež sredstev je prejela þlanica
UP FHŠ za projekt Medkulturni dialog s strani Ministrstva za kulturo. Dodatno smo sredstva
iz proraþuna lokalnih skupnosti prejeli tudi za izvajanje projektov v okviru UP ZRS ter
dodatno je UP FM iz proraþuna lokalne skupnosti prejela sredstva po pogodbi o izvedbi
mladinskega raziskovanja za študijsko leto 2007/2008.
8.1.5

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev

V spodnji preglednici po naþelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo
prihodkov in odhodkov v letu 2008 po virih sredstev – denarni tok :
Tabela 63:Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost

MVZT - sredstva za izobraževalno
dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
Drugi proraþunski viri (druga min. in
proraþuni lokalnih skupnosti)
Evropski proraþun - komunitarni
programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga na trgu
Skupaj:
Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev

Vrednost

%

12.937.814,70

48

12.982.216,14

48

5.704.008,47

21

5.802.906,99

22

438.275,68

2

438.275,68

1

481.259,35
6.517.064,95

2
24

477.339,10
6.469.641,70

2
24

755.812,15

3

740.111,66

3

26834235,30 100
Prihodki v EUR
Vrednost



Odhodki v EUR
%

%

Prihodki od intelektualnih storitev

168.455,15

22

Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo

495.067,00
92.290,00

66
12

Skupaj:

755.812,15 100



26910491,27

100
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Najvišji delež prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS za izvajanje osnovne
dejavnosti univerze. Skupni proraþunski prihodki iz tega naslova znašajo 18.641.823,17 EUR
prihodkov. V okviru drugih proraþunskih virov izkazujemo prihodke iz naslova izvajanja
projektov, financiranih iz proraþuna RS drugih ministrstev in proraþuna lokalnih skupnosti, v
skupni višini 438.276 EUR.
Prihodki iz naslova evropskega proraþuna oz. razpisov izven proraþuna RS v vrednosti
481.259 EUR zajemajo prihodke iz naslova odobrenih evropskih projektov.
V okviru sredstev iz naslova izvajanja dejavnosti javne službe izkazujemo prihodke iz
sredstev šolnin za izredni in podiplomski študij ter drugih prispevkov v zvezi z študijem.
Prihodki vkljuþujejo tudi prihodke iz naslova projektov, ki imajo naravo javne službe v okviru
izvajanja osnovne dejavnosti. V letu 2008 so bili realizirani v višini 6.517.065 EUR.
Pri sredstvih od prodaje balaga na trgu predstavljajo najveþji del prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, ki znašajo 495.067 EUR. Prihodki od
intelektualnih storitev znašajo 168.455 EUR. Med slednje spadajo seminarske dejavnosti,
svetovanje ter izvedba projektov, ki jih ne moremo šteti za javno službo.
V okviru druge tržne dejavnosti beležimo 92.290 EUR prihodkov. Med te dejavnosti
izkazujemo prihodke iz naslova opravljanja založniške dejavnosti, prihodke od najemnin,
obresti iz vezanih vlog ter prihodke iz naslova odtujitve osnovnih sredstev.
V spodnji preglednici po naþelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo
prihodkov in odhodkov v letu 2008 po virih sredstev – obraþunski tok :
Tabela 64:Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev – obraþunski tok
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost
%

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
Drugi proraþunski viri (druga
min. in proraþuni lokalnih
skupnosti)
Evropski proraþun komunitarni programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga
na trgu
Skupaj:

Prihodki od intelektualnih
storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo
Skupaj:



%

9.202.464,65

40

9.811.260,77

43

5.344.273,30

24

5.352.374,70

23

319.268,44

2

319.268,44

1

504.377,88
6.217.728,78

2
27

504.364,67
5.985.480,10

2
26

1.209.406,15

5

1.137.061,00

5

22797519,20

100

23109809,68

100

Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev

Odhodki v EUR
Vrednost

Prihodki v EUR
Vrednost
%
451.932,00

38

572.173,01
185.301,14

47
15

1.209.406,15

100
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Drugo

Na koncu lahko ponovno opozorimo na pereþ problem, ki ga opažamo že od ustanovitve
univerze dalje. Razpoložljiva sredstva v strukturi prihodkov javne službe oziroma prihodki
javne službe ne zadošþajo za pokritje stroškov izvajanja redne dejavnosti in prav tako ne
zagotavlja nujnega potrebnega deleža za pokrivanje odhodkov iz naslova sistemiziranih
delovnih mest.
Pri nekaterih þlanicah kot na primer Študentski domovi prihodki MVZT ne zadošþajo niti za
pokritje stroškov dela pisarne in dela študentskega doma Korotan, zaradi þesar so študentski
domovi odvisni od zaþasne rešitve. Del stroškov za delo pisarne, del stroškov za Korotan in
plaþe v celoti pokrivajo iz tržne dejavnosti, pri tem jim pomaga dejstvo, da se ŠD Korotan
nahaja v Portorožu, s tem pa lahko poleti oddajajo sobe gostom, kar prinaša dodatne
prihodke. Sicer bi se Študentski domovi znašli v hudi finanþni stiski, kar pomeni, da ne bi
imeli sredstev za pokrivanje plaþ zaposlenim.
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9 RAýUNOVODSKI IZKAZI






 



BILANCA STANJA
na dan 31.12.2008
SKUPINE

NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV

1

2

Oznaka za
AOP
3

v eurih, brez centov
ZNESEK
Tekoþe leto

Predhodno leto

4

5

SREDSTVA
A) DOLGOROýNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU

001

(002-003+004-005+006-007+
+008+009+010+011)

25.563.576

26.193.675

002

1.061.204

901.772

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

348.063

252.750

02

NEPREMIýNINE

004

23.726.099

23.615.922

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIýNIN

005

1.094.797

637.216

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

7.325.169

6.746.190

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

5.167.822

4.237.944

06

DOLGOROýNE FINANýNE NALOŽBE

008

61.786

57.701

07

DOLGOROýNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROýNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROýNA SREDSTVA; RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ýASOVNE
RAZMEJITVE (013-022)

012

7.811.143

7.573.093

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOýLJIVE VREDNOSTNICE

013

1.079

335

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANýNIH USTANOVAH

014

2.966.101

1.573.910

12

KRATKOROýNE TERJATVE DO KUPCEV

015

1.157.544

596.667

13

DANI PREDUJMI IN VARŠýINE

016

26.666

144.210

14

KRATKOROýNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAýRTA

017

3.219.865

4.429.381

15

KRATKOROýNE FINANýNE NALOŽBE

018

200.145

719.217

16

KRATKOROýNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

4.730

8.096

17

DRUGE KRATKOROýNE TERJATVE

020

137.296

34.758

18

NEPLAýANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE

022

97.717

66.519

C) ZALOGE (024-031)

023

203.986

192.481

30

OBRAýUN NABAVE MATERIALA

024

30.081

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROýNE AKTIVNE RAZMEJITVE

01

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONýANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

6.619

10.610

34

PROIZVODI

028

167.286

181.871

35

OBRAýUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

33.578.705

33.959.249

AKTIVNI KONTI IZVENBILANýNE
EVIDENCE

033

0

2.845.694

D) KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ýAS. RAZMEJITVE(35-43)

034

6.457.975

9.309.732

20

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠýINE

035

55.673

54.660

21

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

1.101.024

918.135

22

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

716.823

4.497.079

23

DRUGE KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

038

397.305

378.966

24

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAýRTA

039

1.796.183

1.228.198

25

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

0

100.000

26

KRATKOROýNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041

21.838

380.116

28

NEPLAýANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ýASOVNE RAZMEJITVE

043

2.369.129

1.752.578

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROýNE
OBVEZNOSTI
(+045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

27.120.730

24.649.517

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROýNE PASIVNE ýASOVNE
RAZMEJITVE

047

97.947

99.917

93

DOLGOROýNE REZERVACIJE

048

176.264

176.622

99

OBVEZ. DO VIROV SRED.

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

049

860.213

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JA V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM.
DOLGOROý.SREDSTVA IN OPREDM. OS

050

23.172.356

20.833.559

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JA V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANýNE NALOŽBE

051

71.127

57.701

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

636.024

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

102.871

0

96

DOLGOROýNE FINANýNE OBVEZNOSTI

054

2.845.694

2.845.694

97

DRUGE DOLGOROýNE OBVEZNOSTI

055

0

0

056

0

0

057

0

0

980
981

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
DOLGOROýNA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROýNE
FINANýNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060

33.578.705

33.959.249

PASIVNI KONTI IZVENBILANýNE
EVIDENCE

061

0

2.845.694

99

Povzetek obrazca Bilanca stanja Univerze na Primorskem na dan 31.12.2008
Zap.
št.

Naziv

2008

2007

Indeks

SREDSTVA
A

DOLGOROýNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
KRATKOROýNA SREDSTVA

B

12 Kratkoroþne terjatve do kupcev
Kratkoroþne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
14 naþrta
19 Aktivne þasovne razmejitve

C

ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANýNE EVIDENCE

25.563.576
7.811.143
1.157.544

26.193.675
7.573.093
596.667

97,6
103,1
194,0

3.219.865
97.717
203.986
33.578.705
0

4.429.381
66.519
192.481
33.959.249
2.845.694

72,7
146,9
106,0
98,9
0,0

6.457.974
716.823
397.305
2.369.129
27.120.730
97.947
176.264
1.050.607
1.153.478
33.578.705
#SKLIC!

9.312.732
4.497.079
378.966
1.752.578
24.649.517
99.917
176.622
1.622.638
986.614
33.959.249
2.845.694

69,3

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROý. OBV. IN PASIVNE ýAS. RAZMEJ.
22 Kratkoroþne obveznosti do dobaviteljev
23 Druge kratkoroþne obveznosti iz poslovanja
29 Pasivne þasovne razmejitve

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROýNE OBVEZNOSTI
92
93
9412
9413

Dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve
Dolgoroþne rezervacije
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANýNE EVIDENCE

Pasivne þasovne razmejitve skupaj:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Programske skupine po pog. z ARRS
Raziskovalni projekti po pog. z ARRS
Mladi raziskovalci po pog. z ARRS
Drugi projeki po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije
Drugi projekti
Izredni dodiplomski študij
Izredni podiplomski študij
Obštudijska dejavnost študentov
Vzdrževanje
Investicije
Investicijsko vzdrževanje
Založniška dejavnost
Interna revizija
RCUM - PISUM
Mednarodna mobilnost profesorjev
Namenske donacije podjetij
Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.
Vnaprej plaþane stanarine, najemnine
Zborniki, simpoziji
Pedagoško andragoško izobraževanje
Mednarodno in drugo strok. sodelovanje
Namenska sredstva od vpisnin
Drugo:

2.369.129

62.429
24.729
108.153
81.994
307.247
802.996
555.256
67.650
130.000
14.353

67.841

23.754
122.729

15,9
104,8
135,2

110,0
98,0
99,8
64,7

98,9
#SKLIC!

I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Zap.
št.

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

2

1

V upravljanju
Dolg.odloženi.stroški
Dolg. premoženjske pravice
Druga neopr.sredstva
Zemljišþa
Zgradbe
Oprema
Druga opredm. OS
V lasti
Dolg.odloženi.stroški
Dolg. premoženjske pravice
Druga neopr.sredstva
Zemljišþa
Zgradbe
Oprema
Druga opredm. OS
v finanþnem najemu
Dolg.odloženi.stroški
Dolg. premoženjske pravice
Druga neopr.sredstva
Zemljišþa
Zgradbe
Oprema
Druga opredm. OS

AOP

Naziv

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

26.583
0
424
0
0
0
26.159
0
31.650.510
506.502
379.111
15.734
3.510.306
20.105.617
6.902.413
230.827
0
0
0
0
0
0
0
0

Nabavna
vrednost (1.1.)
3

13.215
0
120
0
0
0
13.095
0
5.528.070
42.500
205.431
4.698
0
637.216
4.432.913
205.312
0
0
0
0
0
0
0
0

Popravek
vrednosti (1.1.)
4

17.327
0
0
8.320
0
0
9.007
0
818.498
7.104
66.583
0
0
110.177
589.492
45.142
0
0
0
0
0
0
0
0

Poveþ.nabavne
vrednosti
5

0
0
0
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
0
29.200
0
0
0
0
0
0
0
0

Poveþ.popr.
vrednosti
6

0
0
0
0
0
0
0
0
107.313
0
0
0
0
0
101.808
5.505
0
0
0
0
0
0
0
0

Zmanjš.nabavne
vrednosti
7

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROýNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2008

15
0
0
0
0
0
15
0
107.036
0
0
0
0
0
101.531
5.505
0
0
0
0
0
0
0
0

Zmanjš.popr.
vrednosti
8

4.629
0
42
0
0
0
4.587
0
1.513.546
46.682
45.758
3.147
0
457.582
960.377
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

Amortizacija

26.081
0
262
8.320
0
0
17.499
0
25.397.915
424.424
194.505
7.889
3.510.306
19.120.996
2.098.338
41.457
0
0
0
0
0
0
0
0

Neodpisana
vrednost (31.12.)
10=3-4+5-6-7+8-9

v eurih ,brez centov
Prevrednotenje
zaradi okepitve
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
111
0
0
0
0
0
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prevrednotenje
zaradi oslabitve
12

5
6

4

3

2

1

3
4

2

1

1

8

7

6

5

4

3

2

Dolgoroþno dana posojila in
depoziti (820+829+832+835)
Dolgoroþno dana posojila
Dolgoroþno dana posojila
posameznikom
Dolgoroþno dana posojila
javnim skladom
Dolgoroþno dana posojila
javnim podjetjem
Dolgoroþno dana posojila
finanþnim institucijam
Dolgoroþno dana posojila
privatnim podjetjem
Dolgoroþno dana posojila
drugim ravnem države
Dolgoroþno dana posojila
državnemu proraþunu
Druga dolgoroþno dana
posojila v tujino
Dolgoroþno dana posojila z
odkupom vrednostnih
papirjev

821

0

0

829
0
0
0
0
0
0
57.701
0

0

0

0

0

0

0

0

828

827

826

825

824

823

822

0
0

0
0

817

818

819
820

0

816

0
0

814

0
0

0

57.701

0

0

0
0
57.701

0

0

57.701
0

815

3

0

1 Domaþih vrednostnih papirjev
830
2 Tujih vrednostnih papirjev
831
C. Dolgoroþno dani depoziti
832
833
1 Dolgoroþno dani depoziti poslovnim bankam
2 Dolgoroþno dani depoziti
834
D. Druga dolgoroþno dana posojila 835
E. Skupaj
836
(800+819)

B.

II.
A.

Premoženje, preneseno v last
drugim pravnim osebam
javnega prava, ki imajo
2 premoženje v svoji lasti
Druge dolgoroþne kapitalske
3 naložbe doma
Druge dolgoroþne kapitalske
4 naložbe v tujini

Znesek naložb

Znesek popravkov

4

Znesek poveþanja

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

5

0
0
0
0
0
0
4.084
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

4.084

0

0

0
0
4.084

0

0

4.084
0

in danih posojil (1.1.) naložb in pos. (1.1.) naložb in danih pos.

813

811
812

810

809

808

807

804
805
806

803

802

800
801

2

1

Dolgoroþne finanþne naložbe
Naložbe v delnice
Naložbe v delnice v javna
podjetja
Naložbe v delnice v finanþne
institucije
Naložbe v delnice v privatna
podjetja
Naložbe v delnice v tujini
Naložbe v deleže
Naložbe v deleže v javna
podjetja
Naložbe v deleže v finanþne
institucije
Naložbe v deleže v privatna
podjetja
Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.
Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.
Naložbe v deleže v tujini

AOP

Vrsta naložb oziroma posojil

Naložbe v plemenite kovine,
drage kamne, umetniška
C. dela in podobno
Druge dolgoroþne
D. kapitalske naložbe
Namensko premoženje
1 preneseno javnim skladom

B.

I.
A.

Zap.
št.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

STANJE IN GIBANJE DOLGOROýNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 2008

6

naložb in danih pos.

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

Znesek poveþanj popr.

Znesek zmanjšanja

7

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

naložb in danih pos.

8

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

naložb in danih pos.

Znesek zmanjš. popr.

0
0
0
0
0
0
61.785
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

61.785

0

0

0
0
61.785

0

0

61.785
0

9 = 3+5-7

in danih pos. (31.12.)

Znesek naložb

v eurih, brez centov
Znesek popravkov

10=4+6-8

naložb in danih pos.

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

Knjigovodska vr.

0
0
0
0
0
0
61.785
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

61.785

0

0

0
0
61.785

0

0

61.785
0

11= 9 - 10

naložb in danih pos.

Znesek odpisanih

12

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

naložb in danih pos.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOýENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2008
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
v eurih, brez centov
ýLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

KONTOV

1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

860

ZNESEK
Tekoþe leto
4

Predhodno leto
5

22.652.570

20.536.468

861

22.610.897

20.531.486

862

26.908

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONýANE
PROIZVODNJE

863

0

22.614

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

864

14.765

27.596

762

B) FINANýNI PRIHODKI

865

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

86.169
50.909

95.347
20.131

ý) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (868+869)

867

7.871

9.380

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

868

1.100

1.865

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

869

6.771

7.515

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)

870

22.797.519

20.661.326

871

7.655.917

7.592.379

(861+862-863+864)
760

del 466
460
461
del 464
del 464

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
POVEýANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONýANE
PROIZVODNJE

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA

872

18.409

19.367

873

STROŠKI STORITEV

874

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875
876

895.407
6.742.101
14.226.710
10.798.748

828.989
6.744.023
12.211.391
9.119.201

877

1.890.545

1.602.521
1.489.669
786.487
0
17.148
136.262
349.932
1.497

PLAýE IN NADOMESTILA PLAý
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

467

K) FINANýNI ODHODKI

883

468

L) DRUGI ODHODKI

884

1.537.417
667.739
0
10.479
201.833
302.781
4.636

885

39.714

27.540

886

0

2.059

887

39.714

25.481

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884+ 885)

888

23.109.809

21.122.636

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)

889

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)

890

-312.290
312.290

-461.310
461.310

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenejen pokritju odhodkov obraþunskega
obdobja

891

0

0

Povpreþno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obraþunskem obdobju (celo
število)

892

426

391

Število mesecev poslovanja

893

12

12

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

462

G) AMORTIZACIJA

879

463

H) REZERVACIJE

880

del 465

I) DAVEK OD DOBIýKA

881

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

882

del 469
del 469

M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (886+887)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
ODHODKI

Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov
Št.

Naziv

2008

I.

PRIHODKI

A
B
C
ý

PRIHODKI OD POSLOVANJA
FINANýNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

22.652.570
86.169
50.909
7.871

20.536.468
95.347
20.131
9.380

110
90
253
84

99,4
0,5
0,1
0

D

CELOTNI PRIHODKI

22.797.519

20.661.326

110

100

II.

ODHODKI

E
F
G
H
I
J
K
L
M

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DAVEK IZ DOBIýKA
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANýNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

7.655.917
14.226.709
667.739
0
10.479
201.833
302.781
4.636
39.714

7.592.379
101
12.211.391
117
786.487
85
0 #DEL/0!
17.148
61
136.262
148
349.932
87
1.497
310
27.540
144

35,9
57,8
3,7
0
0,1
0,6
1,7
0
0,1

N

CELOTNI ODHODKI

23.109.809

21.122.636

100

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

-312.290

-461.310

P

PRESEŽEK ODHODKOV

-312.290

-461.310

VIR NASTANKA PRESEŽKA
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS
MVZT- izobraževalna dejavnost
-354.399
MVZT- znanstveno-razisk dej.
0
Drugi proraþunski viri
0
Evropski proraþun
13
Izredni študij
70.337
Drugo
-35.054
0
PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI
68.594

Skupaj

-312.290

2007 Indeks

109

Struktura
%

Struktura prihodkov in odhodkov za vkljuþitev v raþunovodsko poroþilo
po izkazu prihodkov in odhodkov - knjižno stanje
Vir sredstev

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
Drugi proraþunski viri (druga
min. in proraþuni lokalnih
skupnosti)
Evropski proraþun komunitarni programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga na
trgu
Skupaj:

Prihodki v EUR
Vrednost
%

9.202.464,65

40

9.811.260,77

43

5.344.273,30

24

5.352.374,70

23

319.268,44

2

319.268,44

1

504.377,88
6.217.728,78

2
27

504.364,67
5.985.480,10

2
26

1.209.406,15

5

1.137.061,00

5

22797519,2

100

23109809,68

100

Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev
Prihodki od intelektualnih
storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo
Skupaj:

Odhodki v EUR
Vrednost
%

Prihodki v EUR
Vrednost
%
451.932,00

38

572.173,01
185.301,14

47
15

1.209.406,15

100

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOýENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1.1.do 31.12.2008
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
v eurih, brez centov
ýLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

KONTOV

1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

660

ZNESEK
Prihodki in odhodki za
Prihodki in odhodki od
izvajanje javne službe prod.blaga in stor.na trgu
4
5
21.434.630

1.217.940

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV

661

21.434.630

1.176.267

POVEýANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONýANE
PROIZVODNJE

662

0

26.908

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONýANE
PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

664

0

14.765

762

B) FINANýNI PRIHODKI

665

79.280

6.889

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

50.909

0

ý) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (668+669)

667

7.871

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

668

1.100

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669

6.771

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

21.572.690

1.224.829

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (672+673+674)

671

7.069.366

586.551

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

0

18.409

460

STROŠKI MATERIALA

673

842.024

53.383

461

STROŠKI STORITEV

674

6.227.342

514.759

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

13.705.767

520.943

del 464

PLAýE IN NADOMESTILA PLAý

676

10.403.394

395.354

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

1.822.394

68.151

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

1.479.979

57.438

462

G) AMORTIZACIJA

679

637.247

30.492

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

I) DAVEK OD DOBIýKA

681

0

10.479

(861+862-863+864)
760

del 466

del 465
del 465
467

del 469
del 469

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

682

201.833

0

K) FINANýNI ODHODKI

683

302.781

0

L) DRUGI ODHODKI

684

4.636

0

685

35.696

4.018

686

0

0

687

35.696

4.018

688

21.957.326

1.152.483

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)

689

-384.636

72.346

P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)

690

384.636

-72.346

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenejen pokritju odhodkov
obraþunskega obdobja

691

0

0

M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (686+687)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684+
685)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Struktura prihodkov in odhodkov za vkljuþitev v raþunovodsko poroþilo
po denarnem toku
Vir sredstev

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
Drugi proraþunski viri (druga
min. in proraþuni lokalnih
skupnosti)
Evropski proraþun komunitarni programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga na
trgu
Skupaj:

Prihodki v EUR
Vrednost
%

12.937.814,70

48

12.982.216,14

48

5.704.008,47

21

5.802.906,99

22

438.275,68

2

438.275,68

1

481.259,35
6.517.064,95

2
24

477.339,10
6.469.641,70

2
24

755.812,15

3

740.111,66

3

26834235,3

100

Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev
Prihodki od intelektualnih
storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo
Skupaj:

Odhodki v EUR
Vrednost
%

Prihodki v EUR
Vrednost
%
168.455,15

22

495.067,00
92.290,00

66
12

755812,15

100

26910491,27

100

Povzetek obrazcev za leto 2008
Izkaz prihodkov in odhodkov doloþenih uporabnikov po naþelu denatnega toka
Izkaz raþuna finanþnih terjatev in naložb doloþenih uporabnikov
Izkaz raþuna financiranja doloþenih uporabnikov
Št.

I

Naziv

Indeks
realizacije

30.806.730

87,11

26.078.423

29.989.355

86,96

755.812

817.375

92,47

SKUPAJ ODHODKI

26.910.490

36.002.666

74,75

1 Odhodki za izvajanje

26.171.678

35.216.960

74,32

738.812

785.706

94,03

PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI (485)

-76.255

-5.195.936

Presežek prihodkov javne službe
Presežek prihodkov na trgu

-93.255
17.000

-5.227.605
31.669

-76.255

-5.195.936

službe
2 Prihodki od prodaje blaga
na trgu

javne službe
2 Odhodki iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

III/1

Finanþni naþrt
v letu 2008

26.834.235

SKUPAJ PRIHODKI

1 Prihodki za izvajanje javne

II.

Realizacija
za leto 2008

IV/1

PREJETA MINUS
DANA POSOJILA (524)

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)

X/1

POVEýANJE SREDSTEV
NA RAýUNIH (572)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOýENIH UPORABNIKOV
PO NAýELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2008
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
(v eurih, brez centov)
ýLENITEV

NAZIV KONTA

KONTOV

1

2

Oznaka
za AOP
3

ZNESEK
Tekoþe leto
Predhodno leto
4
5
26.834.235
22.283.071

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

26.078.424

21.531.611

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

19.453.197

15.697.623

a. Prejeta sredstva iz državnega proraþuna (405+406)

404

18.726.108

15.045.564

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proraþuna za tekoþo
porabo

405

14.302.452

12.337.378

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proraþuna za investicijo

406

4.423.656

2.708.186

407

165.700

102.273

408

165.700

102.273

409

0

0

410

0

0

411

0

0

412

0

0

413

152.262

86.121
35.910
0
50.211
0

del 7401

b. Prejeta sredstva iz obþinskih proraþunov
(408+409)
Prejeta sredstva iz obþinskih proraþunov za tekoþo
porabo

del 7401

Prejeta sredstva iz obþinskih proraþunov za investicije

del 7402

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
tekoþo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije

del 7402

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
del 7403

Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekoþo porabo

414

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoþo porabo

416

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

82.279
24.000
45.983
0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proraþunov iz naslova tujih
donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proraþuna iz
sredstev proraþuna Evropske unije

419

409.127

463.665

420

6.625.227

5.833.988

741

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe (421+..430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobiþku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

421

5.946.891

5.167.650

422

77.160

78.739

423

0

0

Drugi tekoþi prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

145.101

120.490

72

Kapitalski prihodki

425

730

Prejete donacije iz domaþih virov

426

731

Prejete donacije iz tujine

427

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreþ

428

1.100
25.577
7.296
0

1.865
65.837
9.634
0

786

Ostala prejeta sredstva iz proraþuna Evropske unije

429

133.384

137.435

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

del 7130
del 7102
del 7100
del 7141

430

288.718

252.338

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU

431

755.811

751.460

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

del 7102

Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja
Prihodki od udeležbe na dobiþku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

433

740.317
8.737

732.667
16.133

434

6.757

2.660

435

0

0

436

0

0

del 7103
del 7100
del 7141

Drugi tekoþi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne
službe

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

447

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

449

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

450

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

451

26.910.490
26.171.678
11.816.902
10.238.140
287.363
841.170
238.131
80.175
0
131.923
1.800.851
914.710
735.989
6.211
10.813

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU

452

133.128

112.949

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe

453

7.900.940

7.301.300

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

del 4021

Posebni material in storitve

455

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

del 4025

Tekoþe vzdrževanje

459

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

del 4027

Kazni in odškodnine

461

del 4028

Davek na izplaþane plaþe

462

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

403

D. Plaþila domaþih obresti

464

404

E. Plaþila tujih obresti

465

410

F. Subvencije

466

1.660.116
336.331
539.272
49.517
778.455
181.049
458.657
0
232.202
3.665.341
121.539
0
0

1.720.861
294.636
433.479
31.903
713.978
168.230
607.091
0
298.882
3.032.240
4.731
0
0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoþi domaþi transferi

469

J. Investicijski odhodki

470

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

4202

Nakup opreme

473

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

4206

Nakup zemljišþ in naravnih bogastev

477

4207

Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

478

0
4.531.446
0
18.125
1.113.037
51.321
3.190.411
78.255
0
0

0
6.373.471
0
4.466
988.655
12.823
4.743.363
141.188
0
0

479

80.297

482.976

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

481

738.812

661.465

del 400

A. Plaþe in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

482

159.968

290.815

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

23.984

42.248

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

484

554.860

328.402

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

-76.255

-3.408.566

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

76.255

3.408.566

II. SKUPAJ ODHODKI

437

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

438

A. Plaþe in drugi izdatki zaposlenim

439

del 4000

Plaþe in dodatki

440

del 4001

Regres za letni dopust

441

del 4002

Povraþila in nadomestila

442

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

del 4005

Plaþe za delo nerezidenzov po pogodbi

445

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

4208
4209

25.691.637
25.030.172
9.813.988
8.582.032
252.597
709.593
155.531
60.207
0
54.028
1.536.682
781.547
628.084
5.282
8.820

IZKAZ RAýUNA FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOýENIH UPORABNIKOV
od 1.1. do 31.12.2008
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
ýLENITE
V
KONTOV
1

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

Tekoþe leto

2

3

4

v eurih, brez centov
ZNESEK
Predhodno leto
5

750

IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL

500

0

0

7500

Prejeta vraþila danih posojil - od posameznikov

501

0

0

7501

Prejeta vraþila danih posojil - od javnih skladov

502

0

0

7502

Prejeta vraþila danih posojil - od javnih podjetij
in družb, ki so v lasti države ali obþin

503

0

0

504

0

0

505

0

0

506

7503
7504

Prejeta vraþila danih posojil - od finanþnih
institucij
Prejeta vraþila danih posojil - od privatnih
podjetij
Prejeta vraþila danih posojil od obþin
Prejeta vraþila danih posojil - iz tujine
Prejeta vraþila danih posojil - državnemu
proraþunu

507

0
0

0
0

508

0

0

7508

Prejeta vraþila danih posojil od javnih agencij

509

0

0

7509

Prejeta vraþila plaþanih poroštev

510

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0
0
20.030
0
0

7505
7506
7507

440

V. DANA POSOJILA

512

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

4401

514
515

0

0

4403

Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki
so v lasti države ali obþin
Dana posojila finanþnim institucijam

0
0
0
0
0

516

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

4405

Dana posojila obþinam

518

4406

Dana posojila v tujino

519

4407

Dana posojila državnemu proraþunu

520

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

4409

Plaþila zapadlih poroštev

522

441

Poveþanje kapitalskih deležev in naložb

523

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

524

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

525

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
20.030
-20.030
20.030

4402

IZKAZ RAýUNA FINANCIRANJA DOLOýENIH UPORABNIKOV
od.1.1. do.31.12.2008
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
(v eurih, brez centov)
ZNESEK

ýLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

Tekoþe leto

Predhodno leto

1

2

3

4

5

50

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

550

250.000

3.175.694

500

Domaþe zadolževanje

551

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

Najeti krediti pri drugih finanþnih institucijah

553

250.000
250.000
0
0
0

3.175.694
3.175.694
0
0
0

0
0

0
0

0
0
250.000
250.000
250.000
0
0

0
0
230.000
230.000
230.000
0
0

5002
del 5003

Najeti krediti pri državnem proraþunu

554

del 5003

Najeti krediti pri proraþunih lokalnih skupnosti

555

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

del 5003

Najeti krediti pri drugih domaþih kreditodajalcih

558

501

Zadolževanje v tujini

559

55

VIII. ODPLAýILA DOLGA

560

550

Odplaþila domaþega dolga (562 - 568)

561

5501

Odplaþila dolga poslovnim bankam

562

5502

Odplaþila dolga drugim finanþnim institucijam

563

del 5503

Odplaþila dolga državnemu proraþunu

564

del 5503

Odplaþila dolga proraþunom lokalnih skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplaþila dolga skladom socialnega zavarovanja

566

del 5503

Odplaþila dolga drugim javnim skladom

567

0
0

0
0

del 5503

Odplaþila dolga drugim domaþim kreditodajalcem

568

Odplaþila dolga v tujino

569

0
0
0
0
0
76.255

0
0
2.945.694
0
0
482.902

551

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

570

IX/2 NETO ODPLAýILO DOLGA

571

X/1 POVEýANJE SREDSTEV NA RAýUNIH

572

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAýUNIH

573
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10 PRILOGA
Priloga – Organigram
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KOMISIJE
SENATA

ŠTUDENSTKI DOMOVI

PRIMORSKI INŠTITUT
ZA NARAVOSLOVNE
IN TEHNIýNE VEDE

ZNANSTVENO
RAZISKOVALNO
SREDIŠýE

FAKULTETA
ZA MANAGEMENT

UNIVERZITETNI
CENTRI

ýLANICE

VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVO

FAKULTETA
ZA HUMANISTIýNE
ŠTUDIJE



FAKULTETA
ZA TURISTIýNE
ŠTUDIJE
PORTOROŽ – TURISTICA

ŠTUDENTSKI SVET



KABINET
REKTORJA

UPRAVNI ODBOR

 

PEDAGOŠKA
FAKULTETA

SENAT

ORGANI UNIVERZE



FAKULTETA
ZA MATEMATIKO
NARAVOSLOVJE
IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

TAJNIŠTVO
UNIVERZE
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UNIVERZA
NA PRIMORSKEM

