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1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA UNIVERZE
1.1

Kratka predstavitev univerze in poročilo rektorice

1.1.1 Predstavitev univerze
Univerzo na Primorskem (UP) je 29. 1. 2003 z Odlokom o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Ur. l. RS 13/2003) ustanovil parlament Republike Slovenije. Nova, tretja
državna univerza se je rodila v obmejnem prostoru med Hrvaško in Italijo, zato ob tradiciji
slovenskih in evropskih univerz oblikuje svoje poslanstvo tudi upoštevajoč kulturo in tradicijo
obmejnih regij, usmerjenost gospodarskega prostora med zahodno Evropo in Sredozemljem
ter vizijo skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA) ter skupnega evropskega
raziskovalnega prostora (ERA). Univerza na Primorskem je nastala v času pridružitve
Slovenije v EU, v času, ko bodo centri znanja, gospodarske ponudbe in družbenega vpliva
največ pripomogli k enakovrednemu vključevanju vseh slovenskih pokrajin v potenciale
evropskega prostora.
Izobraževalni in raziskovalni programi humanističnih in družboslovnih ved, managementa,
edukacijskih ved, turizma, zdravstva, naravoslovja in informacijskih ved se izvajajo na treh
fakultetah, dveh visokih šolah in dveh raziskovalnih inštitutih. V univerzo so se vključili štirje
samostojni visokošolski zavodi in dva nacionalna raziskovalna inštituta ter organizacijska
enota Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je s posebnim sporazumom med
obema univerzama razdružila od ljubljanske univerze in postala samostojna fakulteta.
Članice univerze so:
•

Fakulteta za humanistične študije Koper,

•

Fakulteta za management Koper,

•

Pedagoška fakulteta Koper,

•

Turistica – Visoka šola za turizem Portorož,

•

Visoka šola za zdravstvo Izola,

•

Znanstveno-raziskovalno središče Koper,

•

Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper.

V prvem akademskem letu 2003/04 UP vključuje v svoje programe študija 4338 študentov,
322 visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, 74 visokošolskih sodelavcev ter 95 strokovnih
delavcev. Mlad, zagnan in vztrajen akademski kolektiv je med svoja načela vtkal evropsko
akademsko tradicijo in izzive evropskim univerzam v tretjem tisočletju. Univerza na
Primorskem se vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo, ki se v obsegu in vsebini,
povezanem delovanju in kvalitetni ponudbi ustrezno pripravlja na vstop v skupni evropski
visokošolski in raziskovalni prostor.

1.1.2 Poročilo rektorice o delovanju uprave Univerze na Primorskem
Opravljene naloge v.d. direktorice (po volitvah rektorja rektorice), upravnega odbora in
senata UP do 31. 12. 2003:
•

29. 1. 2003 – sprejem Odloka o ustanovitvi UP v državnem zboru (Ur. l. RS 13/2003);

•

22. 2. 2003 – vlada RS imenuje vršilca dolžnosti direktorja UP;
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•

12. 3. 2003 – imenovanje začasnega senata;

•

17. 3. 2003 – vpis univerze kot zavoda s posebnim položajem v sodni register, 18. 4. 2003
sprememba;

•

17. 3. 2003 – vpis UP v evidenco visokošolskih zavodov;

•

8. 4. 2003 – predložitev pogodbe o zaposlitvi vsem delavcem;

•

11. 4. 2003 – konstituiranje akademskega zbora UP PEF Koper in s tem ustanovitev UP
PEF Koper (22. 4. 2003);

•

22. 4. 2003 – spojitev članic v UP in izbris članic kot samostojnih zavodov iz sodnega
registra;

•

30. 4. 2003 – podpis pogodbe med UP in Univerzo v Ljubljani o prevzemu programov,
delavcev in študentov PEF;

•

17. 6. 2003 – konstituiranje upravnega odbora;

•

26. 6. 2003 – vpis UP v evidenco raziskovalnih zavodov;

•

15. –30. 7. 2003 – sprejem in uveljavitev statuta v upravnem odboru in senatu UP (Ur. l.
RS 73/03);

•

prevzem vseh delavcev, zaposlenih na zavodih;

•

prevzem študentov samostojnih zavodov;

•

31. 7. 2003 – v.d. direktorice sprejme Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
uprave UP;

•

sprejem podstatutarnih aktov (Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti z dne 20. 05. 03,
Pravilnik o študentskih izkaznicah z dne 30. 09. 2003, spremembe in dopolnitve: 20. 10.
2003, Pravilnik o vsebini, postopku izdaje in obliki diplome ter o obliki, podpisnikih in
postopku izdaje priloge k diplomi z dne 14. 11. 2003, Poslovniki senata UP z dne 4. 9.
2003, spremembe in dopolnitve: 18. 09. 2003, Poslovnik upravnega odbora UP z dne 15.
7. 2003);

•

objava sklepa o volitvah senata dne 6. 8. 2003, pravila o volitvah v prvi senat UP z
rokovnikom o volilnih opravilih z dne 6. 8. 2003, konstitutivna seja senata dne 4. 9. 2003;
oblikovanje delovnih teles senata:
–

•

Komisije za volitve v nazive je bila konstituirana na 1. redni seji senata dne
18. 9. 2003;
– Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo in Komisija za
študijske zadeve sta bili ustanovljeni na 3. redni seji senata UP dne 17.
12. 2003;
skladno s sklepom 2. izredne seje senata Univerze na Primorskem z dne 15.10.2003 ter s
pozitivnim mnenjem Sveta za visoko šolstvo k uporabi meril Univerze v Ljubljani v
postopkih izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev
Komisija za izvolitve v naziv Univerze na Primorskem uporablja merila za izvolitve v naziv
Univerze v Ljubljani do sprejetja lastnih meril za izvolitve v naziv;

•

volitve rektorja so bile izvedene 10. 11. 2003, izvoljena rektorica je bila imenovana na
slavnostni seji senata 23. 11. 2003; na tej seji sta bila imenovana tudi dekanica Visoke šole
za zdravstvo Izola in dekan Pedagoške fakultete Koper;

•

na 3. redni seji senata z dne 17. 12. 2003 sta bila na predlog rektorice imenovana:
prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter prorektor za študijske zadeve.
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1.2

Poročilo upravnega odbora univerze

Upravni odbor Univerze na Primorskem sestavlja 7 članov:
•
•
•
•

3 predstavniki ustanoviteljev,
2 predstavnika zaposlenih (visokošolskih
delavcev ter visokošolskih sodelavcev),
1 predstavnik drugih delavcev,
1 predstavnik študentov.

učiteljev,

znanstveno–raziskovalnih

Mandat članov traja 4 leta razen mandata predstavnika študentov, ki traja 2 leti.

Volitve članov v UO iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstveno-raziskovalnih delavcev ter
visokošolskih sodelavcev in drugih nepedagoških delavcev so bile izvedene 10. 6. 2003,
predhodne volitve pa 6. 6. 2003 in 9. 6. 2003.
Na podlagi glasovanja na volitvah so bili izvoljeni:
•

dr. Franko Milost (predstavnik visokošolskih učiteljev, znanstveno-raziskovalnih
delavcev ter visokošolskih sodelavcev),

•

dr. Jože Pirjevec (predstavnik visokošolskih učiteljev, znanstveno-raziskovalnih
delavcev ter visokošolskih sodelavcev)

•

dr. Nada Trunk Širca (predstavnica nepedagoških delavcev).

•

mag. Heleno Kamnar, državno sekretarko na Ministrstvu za finance,

•

dr. Lučko Lorber, državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,

•

Dorjana Maršiča, poslanca državnega zbora RS.

Vlada je v UO UP imenovala naslednje člane:

Koordinacija študentskih svetov obalnih visokošolskih zavodov je kot predstavnika študentov
v upravni odbor imenovala Sebastjana Kokla.
Upravni odbor se je v letu 2003 sestal na naslednjih sejah:
1. 17. 6. 2003 – konstitutivna seja UO, kjer je bila za predsednico UO izvoljena
dr. Lučka Lorber ter za namestnika predsednice dr. Franko Milost;
2. 15. 7. 2003 – 1. redna seja UO UP, na kateri je bil sprejet Poslovnik o
delovanju UO, sprejet je bil Statut UP z redakcijskimi popravki;
3. 5. 9. 2003 – 2. redna seja UO UP, na kateri so se obravnavali predlogi za
amandmaje k statutu UP, določil se je rokovnik sprejema sprememb statuta in
priloge k statutu ter se potrdil cenik storitev UP za študijsko leto 2003/2004;
4. 12. 9. 2003 – 1. skupna izredna seja Senata in UO, sprejeta je bila Priloga k
statutu UP. Amandmaji k statutu niso bili sprejeti;
5. 3. 10. 2003 – korespondenčna seja UO, na kateri se je potrdila sestava Sveta
zaupnikov ter obravnaval pristop univerze kot ustanoviteljice Slovenskega
znanstvenega inštituta na Dunaju;
6. 26. 11. 2003 – 3. redna seja, na kateri je bilo podano predhodno soglasje v
zvezi s statusnim preoblikovanjem Visokošolskega središča v Kopru v
študentske domove, ki bi se kot nova članica vključili v univerzo. Na tej seji je
bila na predlog vlade razrešena članstva mag. Helena Kamnar in imenovana
nova članica UO, mag. Dubravko Krneta z Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport.
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V okviru UO deluje v skladu s 54. členom statuta UP Svet zaupnikov UP, posvetovalno telo
upravnega odbora za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi.
Svet zaupnikov se je konstituiral 27. 1. 2004. Zametki sodelovanja med univerzo in
gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi pa segajo že v leto 2003. 17. aprila 2003 je devet
predstavnikov uspešnih primorskih podjetij podpisalo Sporazum o sovlaganju sredstev
gospodarstva v obdobju 2003–2008
za uspešen začetek delovanja Univerze na
Primorskem. Upravni odbor UP je na 1. korespondenčni seji dne 3. 10. 2003 sprejel Pravila
o delu Sveta zaupnikov in imenoval 15 članov Sveta zaupnikov. Člani so se sestali na
slavnostni seji 10. oktobra 2003, na kateri so sporazum o sodelovanju podpisale še
Primorske novice, d.o.o., in javni zavod Gledališče Koper. Na seji 27. januarja 2004 je svet
sprejel svoj program dela, ki ga bo predložil UO.

1.3

Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb

Organi upravljanja univerze so:





rektorica,
senat,
upravni odbor in
študentski svet.

Univerzo na Primorskem po statutu UP zastopa, vodi in predstavlja rektorica, dr. Lucija Čok,
izredna profesorica in znanstvena svetnica.
Na predlog rektorice in s soglasjem senata sta bila imenovana tudi dva prorektorja, in sicer
študijske zadeve dr. Andrej Brodnik, docent, za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo pa
dr. Milan Bufon, izredni profesor in znanstveni svetnik.
Fakultete in visoki strokovni šoli vodijo dekani in dekanica:
•

dr. Anton Gosar, redni profesor;

•

dr. Rado Pišot, izredni profesor;

•

dr. Egon Žižmond, redni profesor;

•

mag. Nadja Plazar, višja predavateljica;

•

dr. Milan Ambrož, docent.

Raziskovalna zavoda univerze pa vodita direktorja:
•

dr. Darko Darovec, znanstveni svetnik in

•

dr. Norma Mankoč Borštnik, redna profesorica.

Upravo univerze s strokovnimi službami bo vodil glavni tajnik. Prvi razpis za mesto glavnega
tajnika ni uspel. Tajništvo članice pa vodijo tajniki članic oziroma svetovalec direktorja
članice.
1.4 Finančno poslovanje
Pregled poslovanja v času od 22. 4. 2003 do 31. 12. 2003 (v 1000 tolarjih)
Prihodki
Odhodki
Razlika

2003
1.605.392
1.545.193
60.199

2002
/
/
/
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Indeks

Univerza na Primorskem je pričela s poslovanjem v letu 2003, zato podatkov za leto 2002 ne
moremo izkazovati. Iz gornje preglednice je razviden realiziran presežek prihodkov nad
odhodki v višini 60.199.000 SIT.
Sredstva za opravljanje dejavnosti pridobiva Univerza na Primorskem iz proračunskih
sredstev za pokrivanje tekočih stroškov ter iz neproračunskih sredstev, ki se nanašajo na
šolnino in prispevke za študij iz naslova izrednega in podiplomskega študija ter iz naslova
opravljanja storitev na trgu (raziskovalne dejavnosti, drugo izobraževanje, založniška
dejavnost …).

1.5

Nadzorne dejavnosti

V letu 2003 se na nivoju univerze nadzorne dejavnosti niso vršile.

1.6

Informacijski sistem

Pred nastankom UP so bile njene članice samostojni visokošolski zavodi ali sestavni del
Univerze v Ljubljani. O vpisanih študentih, poteku študijskega procesa, obremenitvah svojih
pedagoških delavcev in drugih pomembnih zadevah so samostojno ali v okviru Univerze v
Ljubljani poročale pristojnemu ministrstvu in od ministrstva prejemale sredstva za izvajanje
javne službe. Večinoma so samostojno skrbele tudi za razvoj potrebnih informacijskih
rešitev. Dejstvo, da 80 odstotkov študentske populacije članic kot temeljni sistem za uporabo
podatkov o študentih uporablja VIS (Visokošolski informacijski sitem študentskih evidenc, ki
ga je zasnovala Fakulteta za management), spodbuja upravo v prizadevanjih za povezljivost
informacijske mreže. Rektorica je začela v mesecu juniju 2003 dogovore o prevzemu VIS-a
za potrebe vseh članic univerze. Sporazum je bil podpisan v letu 2004 (22. 1. 2004 oz. 24. 1.
2004).
Z nastankom Univerze na Primorskem je namreč skupni informacijski sistem nujnost, saj se
avtonomnost univerz izkazuje v sodelovanju države z Univerzo kot celoto. Povezovanje
obstoječih sistemov v enoten IS UP je izredno zahtevna naloga. Poleg težav v
kompatibilnosti programske in strojne opreme je v trem trenutku prisotna še bojazen pred
administracijo z 'višje ravni' in s tem 'podiranje' obstoječega informacijskega sistema;
povezovanje v enoten sistem pomeni tudi obvladovanje določenega tehničnega znanja, ki je
potrebno pri administraciji strojne in programske opreme.

1.7

Mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem in sodelovanje z okoljem

UP mednarodnemu sodelovanju pripisuje velik pomen, zato je vzpostavila pisarno za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, ki je začela delovati konec septembra 2003.
V prvi fazi je mednarodna pisarna poskrbela za vključitev UP v programe Evropske komisije
Socrates/Erasmus in Leonardo da Vinci ter program CEEPUS, v okviru katerih potekajo
študijske izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov.
Kljub temu da je služba za mednarodno sodelovanje šele v začetni fazi svojega delovanja,
pa mednarodno sodelovanje UP že v razmahu. V teku so dogovori o podpisu bilateralnih
sporazumov o sodelovanju z univerzami v Trstu, Benetkah, Vidmu in Padovi, s katerimi
večina članic že uspešno sodeluje. Sodelovanje na univerzitetnem nivoju se bo razširilo tudi
na druge tuje institucije, s katerimi članice UP že sodelujejo, pa tudi na druge univerze in
ustanove, ki bodo izrazile zanimanje za sodelovanje in povezovanje na mednarodnem
področju.
Članice UP so kot nosilke ali partnerice sodelovale v številnih razvojnih in raziskovalnih
projektih v okviru različnih mednarodnih programov: v že omenjenih programih
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Socrates/Earsmus in Leonardo da Vinci, v programih PHARE in INTERREG ter v 5. in 6.
okvirnem programu. Skozi te projekte so navezale stike in vzpostavile sodelovanje z
različnimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in gospodarskimi institucijami.

Poleg posameznih mednarodnih znanstvenih konferenc članic (glej 2.4) je bila univerza
vključena v dogodke na državni ravni:
•

14. 10. 2003 je v Kopru potekal Mednarodni študijski seminar analize, primerjave in
vrednotenje univerzitetnih študijskih sistemov in programov na čezmejnem območju, ki je
del projekta z naslovom ''Načrtovanje in vodenje aktivnosti sodelovanja v srednji in
vzhodni Evropi ter na Balkanu''. Nosilec projekta je občina Portogruaro (IT), s partnerji
Univerzo v Padovi, Univerzo v Trstu in Mednarodnim inštitutom Jacques Maritain iz Trsta,
slovenski partnerji pa so bili Zavod za zaposlovanje Nova Gorica, ZRS Koper in Univerza
na Primorskem.

•

Drugi večji dogodek se je odvijal 27. 10. 2003 in 28. 10. 2003 v Portorožu, kjer so
potekale okrogle mize, ki so se jih udeležili predstavniki držav članic Jonsko-jadranske
pobude (JJP), ki ji v obdobju 2003/04 predseduje Republika Slovenija. UP je v
sodelovanju z MŠZŠ organizirala okroglo mizo na temo Meduniverzitetna mreža JJP za
družbo, temelječo na znanju'.

•

UP se je novembra 2003, skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana, predstavila na
mednarodni razstavi ERA 2003 v Trstu.

V okviru programa Erasmus je del študija na univerzah v tujini opravilo 24 študentov UP, na
UP pa so študirali 3 študenti iz tujine.
Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Študijsko leto 2003/04

Študijsko leto 2003/04

24

2

3

0

16

0

Izmenjave Socrates Erasmus

Število študentov, ki opravljajo del študija v
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji
Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu
Število profesorjev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
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V okviru programa Leonardo da Vinci je praktično usposabljanje v tujini opravilo 16 študentov
UP.
V okviru ZRS Koper deluje tudi Euro info center, ki v domačem prostoru nudi pomoč in
svetovanje podjetjem pri vstopu na evropski trg, hkrati pa predstavlja vez med visokošolskim
izobraževanjem in gospodarstvom tako v Sloveniji kot v tujini, k čemur pripomorejo številni
mednarodni projekti, ki jih izvaja.
V programu sodelovanja univerze z gospodarstvom, ki ga je zasnoval Svet zaupnikov, se bo
neposredno udejanjala vloga univerze pri razvoju regijskega gospodarstva (univerzitetni
inkubator) in uveljavljanja slovenskega znanja v razvoju države Slovenije.
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1.8

Razvojni program univerze (projekcija za naslednje leto)

UP bo še naprej skrbela za policentričen razvoj slovenske znanosti in visokošolske
pedagoške prakse. Na raziskovalnem področju bo temeljna skrb usmerjena k razvoju
določenih deficitarnih raziskovalnih usmeritev po eni strani ter v splošnem k razvoju dovolj
velikega kritičnega intelektualnega jedra za nadaljnji razvoj univerzitetnega izobraževanja, ki
bo v bodočih evropskih povezovalnih in svetovnih globalizacijskih procesih sposobno
ohranjati in razvijati slovensko samobitnost, razpoznavnost in mednarodno primerljivost
znanosti in znanja na tem delu izredno izpostavljenega in v svet odprtega slovenskega
nacionalnega in etničnega ozemlja. Večji poudarek namerava v letu 2004 UP posvetiti, ob
utrjevanju obstoječega znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega potenciala, tudi razvoju
nekaterih prioritetnih področij, predvsem na področju naravovarstva, biologije, ekologije,
biodiverzitete, biotehnologije, kmetijstva in agronomije. Na ta način bo UP prispevala k bolj
poglobljenemu poznavanju specifičnosti območja, v katerem deluje in kjer lahko odigra
ključno vlogo v razvijanju širših družbenih potencialov sredozemske Slovenije.
Med temeljne razvojne naloge sodi nadalje težnja k odličnosti pri pedagoškem in
raziskovalnem delu ter njihovemu prilagajanju zahtevam evropskih strategij ERA in EHEA, ki
ponujata UP možnost, da se polnopravno in enakovredno vključi v širši evropski znanstveni
in akademski prostor.
V okvir kratkoročnega razvojnega programa UP (2004) sodijo naslednje naloge:
•

prioritetna in strukturirana obravnava implementacije bolonjskega procesa in
uskladitve pravnih aktov in statuta z novelo Zakona o visokem šolstvu;

•

priprava in sprejem razvojnega načrta 2004–2007;

•

posodobitev visokošolske didaktike in vključevanje sodobne učne tehnologije v
izvedbo študija (študij na daljavo, multimedijsko integrirano učenje/poučevanje tujih
jezikov, idr.);

•

razprava v telesih članic ter v ustreznih komisijah senata o strukturah študijskih
stopenj in področij, o novih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih;

•

priprava izvedbenega načrta finančnih tokov na UP za izpeljavo globalnega
financiranja v letu 2004 ter izhodišča za spremljanje finančne avtonomije univerze;

•

dokončna oblikovna in vsebinska izdelava priloge k diplomi;

•

medfakultetno (mobilnost med članicami) in meduniverzitetno sodelovanje in
razvijanje skupnih študijskih programov, kateder in strokovnih služb na ravni univerze;

•

zagotovitev ustreznih kadrovskih in prostorskih potreb za nemoten potek študijskega
procesa;

•

vzpostavitev enotnih evidenc (študentskih, kadrovskih, programskih);

•

informatizacija upravljanja in izvajanja študijskega procesa.
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2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih univerze za leto 2003
Univerza na Primorskem je v 2003 konstituirala in izvolila svoje organe upravljanja (senat,
študentski svet, upravni odbor, rektor) ter sprejela temeljne akte svojega delovanja (statut,
priloga k statutu). Po registraciji univerze so na univerzo prešli delavci in študentje članic
(prej samostojnih zavodov), k njej so pridružili delavci in študentje novoustanovljene
Pedagoške fakultete Koper. Univerza je postavila minimalno upravo, senat je oblikoval svoja
delovna telesa, upravni odbor svoje delovne skupine.
Z mnogimi dejavnostmi se je vključila v delovanje lokalnega in slovenskega prostora, začela
je urejati materialno osnovo svojega delovanja. Vključila se je v telesa strateških državnih
politik (Svet za visoko šolstvo, Svet za znanost in tehnologijo, strokovna telesa ministrstva in
druga strokovna telesa). Vključila se je v dejavnosti rektorske konference.
S študentsko organizacijo je vzpostavila dejaven in ustvarjalen partnerski odnos.

Posamezni dogodki so časovno opredeljeni v točki 1.1 tega poročila ter v poročilih rektorata
in članic univerze (priloge poročila).

2.2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Na osnovi 2. odstavka 9. člena Zakona o visokem šolstvu je državni zbor na svoji seji 29. 1. 2003
sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS 13/2003), ki je začel veljati 22. 2.
2003. Vlada je 22. 2. 2003 s sklepom o imenovanju za v.d. direktorico imenovala Lucijo Čok, ki je
bila 10. 11. 2003 izvoljena za rektorico UP. Na podlagi Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS
73/03, 100/03), ki je pričel veljati 30. 7. 2003, so bili sprejeti naslednji podstatutarni akti:
•

Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti z dne 20. 5. 03,

•

Pravilnik o študentskih izkaznicah z dne 30. 9. 2003, spremembe in dopolnitve: 20. 10.
2003,

•

Pravilnik o vsebini, postopku izdaje in obliki diplome ter o obliki, podpisnikih in postopku
izdaje priloge k diplomi z dne 14. 11. 2003,

•

Poslovniki senata UP z dne 4. 9. 2003, spremembe in dopolnitve: 18. 9. 2003,

•

Poslovnik upravnega odbora UP z dne 15. 7. 2003.

Upravna telesa članic so sprejela merila za svoje delovanje.
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2.3 Študijska dejavnost
Pregled števila študentov po študijskih programih (na dan 30. 9. 2003)
Članice

Fakulteta za management Koper
- Management

Visokošolski strokovni
študijski program
(30. 9. 2003)
Redni študij
Izredni študij

Visokošolski strokovni
študijski program
(30. 9. 2002)
Redni študij
Izredni študij

471

1411

455

1256

1203

425

996

36

106

45

2650

986

2297

Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
- Hotelirstvo in turizem
422
Pedagoška fakulteta Koper
- Predšolska vzgoja
133
Visoka šola za zdravstvo Izola
- Zdravstvena nega
60
SKUPAJ
1086

Univerzitetni študijski program
(30. 9. 2003)
Redni študij
Izredni študij

Univerzitetni študijski program
(30. 9. 2002)
Redni študij
Izredni študij

168
65

153
54

Fakulteta za humanistične študije Koper
- Geografija kontaktnih prostorov
71
- Kulturni študiji in antropologija
100
SKUPAJ
404

29
59
295

Članice
Pedagoška fakulteta Koper
- Razredni pouk
- Matematika in računalništvo

Članice

Specialistični program

Magistrski program

Doktorski program

(30.9.2003) (30.9.2002) (30.9.2003) (30.9.2002) (30.9.2003) (30.9.2002)
Fakulteta za management Koper
Management
v 102
92
izobraževanju
Management
v 87
36
evropskem okolju
Fakulteta za humanistične študije Koper
- Krasoslovje
9
12
SKUPAJ
189
128
9
12
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Pregled števila diplomantov po študijskih programih (na dan 31. 12. 2003)
Visokošolski strokovni študijski
program
(30. 12. 2003)
Redni študij
Izredni študij

Članice

Fakulteta za management Koper
- Management
69
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
- Hotelirstvo in turizem
62
Pedagoška fakulteta Koper
- Predšolska vzgoja
20

Visokošolski strokovni študijski
program
(30. 12. 2002)
Redni študij
Izredni študij

72

76

48

47

70

32

41

15

27

160

161

107

SKUPAJ

151

Članice

Univerzitetni program
(30. 12. 2003)
Redni študij
Izredni študij

Univerzitetni program
(30. 12. 2002)
Redni študij
Izredni študij

Pedagoška fakulteta Koper
- Razredni pouk

27

5

25

30

SKUPAJ

27

5

25

30

Članice

Specialistični program

Magistrski program

Doktorski program

(30.12.2003) (30.12.2002) (30.12.2003) (30.12.2002) (30.12.2003) (30.12.2002)
Fakulteta za management Koper
- Management v
1
izobraževanju
- Management v 3
evropskem
okolju
SKUPAJ
3
1

Pregled po študijskih skupinah
Študijska skupina
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

Št. uvrščenih članic 2003
1
4

Št. uvrščenih članic 2002

2.4 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Najbolj razvejana je bila znanstveno-raziskovalna dejavnost pri UP Znanstvenoraziskovalnem središču Koper (UP ZRS), članici, ki se tej dejavnosti v celoti posveča in kjer
raziskovalno delujejo tudi pedagoški delavci iz drugih članic UP in drugih ustanov v Sloveniji
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in tujini. V letu 2003 se je prenehalo delo na dotlej enotnem raziskovalnem programu, za
obdobje 2004-2008 pa so bili sprejeti 3 novi raziskovalni programi, in sicer:
•

Biodiverziteta (vodja dr. Boris Kryštufek);

•

Sredozemlje in Slovenija (vodja dr. Jože Pirjevec);

•

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (vodja dr. Milan Bufon).

Na javnem razpisu za (so)financiranje temeljnih in aplikativnih projektov v letu 2004 so bili
sprejeti v financiranje s strani MŠZŠ naslednji projekti:
•

Biodiverzitetni gradient v odvisnosti od biogeografskih, altitudinalnih in ekoloških
dejavnikov (vodja dr. Boris Kryštufek);

•

Zgodovina slovenskega Primorja od 16. stoletja do najnovejše dobe (vodja dr. Egon
Pelikan);

•

Metodološki problemi filozofije zgodovine in njeno kulturno učinkovanje v pogledu
ideje Evrope (vodja dr. Jože Pirjevec);

•

Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno srednjo Evropo (vodja dr. Stanko Kokole);

•

Kronološki pregled monoteističnih religij na severovzhodnem Jadranu (vodja dr. Jože
Pirjevec);

•

Jezikovna prepletanja v istrskem in kraškem prostoru (vodja dr. Goran Filipi);

•

Jeziki kot most k medkulturnem sporazumevanju in razumevanju (vodja dr. Lucija
Čok);

•

Jugovzhodna Evropa in Republika Slovenija v luči aktualnih evropskih teritorialnih
procesov (vodja dr. Milan Bufon).

V letu 2003 so na UP ZRS izvajali 6 temeljnih raziskovalnih projektov, 6 aplikativnih
raziskovalnih projektov in 12 ciljnih raziskovalnih projektov.
Raziskovalno delo je na UP ZRS organizirano v petih inštitutih, in sicer:
•

Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije;

•

Inštitut za biodiverzitetne študije;

•

Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo;

•

Inštitut za dediščino Sredozemlja;

•

Inštitut za jezikoslovne raziskave.

V fazi ustanavljanja sta še inštituta za kineziološke raziskave in za zgodovinske študije.
Sodelavci UP Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede (UP PINT) vodijo ali
sodelujejo pri izvajanju treh projektov, ki jih financira MŠZŠ, 6 projektov pa so izvajali za
gospodarstvo. Ob koncu leta 2003 so pridobili še 13 novih projektov z gospodarstvom,
predvsem na področju transportno-logističnega grozda.
Na UP Fakulteti za management (UP FM) deluje z letom 2004 en raziskovalni program
(vodja: dr. Dušan Lesjak), raziskovalci te fakultete pa sodelujejo še pri raziskovalnem
programu Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.
V letu 2003 so na UP FM izvajali 8 lastnih raziskovalnih projektov v sodelovanju z različnimi
partnerji, sodelovali pa so še pri 6 projektih, katerih nosilec so druge institucije.
Področja raziskovanja so usmerjena v preučevanje managementa kot interdisciplinarne
znanosti; pri tem se enakovredno preučujejo naslednje znanstvene discipline: ekonomija,
organizacija, management, pravo, informatika in druge družboslovne vede.
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Na UP Turistici – Visoki šoli za turizem Portorož (UP Turistica) so bili sodelavci dejavni v 7
aplikativnih projektih.
Sodelavci Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ) niso izvajali lastnih
raziskovalnih projektov ali programov, temveč so bili pretežno vključeni v raziskovalne
projekte in programe UP ZRS.
V letu 2003 UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF) še ni izvajala svojih raziskovalnih
programov in projektov, njeni učitelji in sodelavci so raziskovali pod okriljem drugih
raziskovalnih organizacij (PeF UL, IMF, UP ZRS in drugih doma in v tujini). V lanskem letu
pa so uspešno kandidirali in pridobili določen delež v raziskovalnih programih ter dva
raziskovalna projekta, katerih realizacija se bo začela v letu 2004.
Na UP PEF sta bila v letu 2004 na javnem razpisu MŠZŠ za (so)financiranje temeljnih in
aplikativnih projektov sprejeta :
•

temeljni projekt Ohranjanje slovenščine pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem (vodja dr. Majda Kavčič Baša);

•

aplikativni projekt Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in
učenja (vodja dr. Dragan Marušič).

Na UP PEF sta bila deloma prenesena v izvajanje dva raziskovalna programa za obdobje od
leta 2004-2008, in sicer: Algebra s kombinatoriko in teorijo grafov, verjetnostni račun in
eksperimentalna ekonomija s teorijo pričakovanj ter Jeziki in kulture Afrike in Azije.
Nazadnje ne gre zanemariti tudi individualnega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela
študentov, ki je še posebej razvidno pri podiplomskem študiju in podiplomskih študijskih
programih članic.
Leta 2003 je raziskovalno delo, ki ga financira MŠZŠ, ter raziskovalno delo za trg, izvedeno
na UP in njenih članicah, skupaj obsegalo 40 temeljnih in aplikativnih projektov.
Mednarodno sodelovanje in strokovni posveti
V letu 2003 so bili na UP organizirani naslednji znanstveni sestanki:
UP ZRS je priredil znanstvene sestanke:
•

Novi raziskovalni pristopi v oljkarstvu in sredozemskem kmetijstvu;

•

Slovenija po letu 2004 – Mostišče med EU in Jugovzhodno Evropo;

•

Slovenski dialekti v stiku;

•

Zločini brez žrtev;

•

Migracije ob zahodni slovenski etnični meji od 16. do 20. stoletja.

Konferenci Slovenija po letu 2004 – Mostišče med EU in Jugovzhodno Evropo ter Migracije
ob zahodni slovenski etnični meji od 16. do 20. stoletja sta bili organizirani v sodelovanju z
UP FHŠ.
Na UP FM so priredili znanstvene sestanke:
•

Management in e-izzivi;

•

Knowledge Society – Challenges of Management.

Pri UP FHŠ gre pri mednarodnem sodelovanju omeniti program Leonardo da Vinci
»Mobility«, ki omogoča študentom delovno prakso v tujini, program Leonardo da Vinci
»Jezikovne zmožnosti«, ki uvaja nove metode poučevanja poslovnega sporazumevanja v
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angleščini, ter projekt LABICUM (Language as a Bridge to Intercultural Communication &
Understanding: Teaching Module) v sodelovanju z Britanskim svetom.

2.5 Skupne naloge univerze
2.5.1 Upravne naloge
Upravni odbor UP je zasedal na štirih rednih, dveh izrednih in eni dopisni seji. Imenoval je komisijo
za sistemizacijo uprave, ki pa zaradi nedoločenega financiranja univerze pa tudi različnih videnj
upravne strukture univerze še ni uspela odločati o zasnovi upravljanja univerze. Imenoval je tudi
Svet zaupnikov kot posvetovalno telo UO ter obravnaval pristop univerze kot ustanoviteljice
Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju.

Vpis članic v sodni register je opravilo registrsko sodišče v Kopru. Prizadevanja UP, da se
registrira po modelu Univerze v Ljubljani (članice ohranijo svoje matične in davčne številke), je
povzročilo kar nekaj zapletov. Ureditev statusa UP bosta na osnovi zahteve Vrhovnega sodišča
RS uredila Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport skupaj z AJPES-om in
registrskimi sodišči Koper, Ljubljana, Maribor. Prav tako je med članicami še vedno neenotna
zaposlitvena procedura, saj je poslovanje članic kot samostojne pravne osebe pravica, določena v
24. členu statuta univerze. V skladu z zadnjimi navodili (21. 11. 2003) poskušajo kadrovske službe
vnesti več reda v enotno proceduro zaposlovanja.
Senat UP je zasedal na konstitutivni seji, na treh rednih in dveh izrednih sejah. Imel je tudi
slovesno sejo ob začetku akademskega leta 2003/04. Ustanovljena so bila tri delovna telesa
senata – Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter
Komisija za izvolitve v nazive.
Komisija za izvolitve v nazive (KIN) je bila ustanovljena ter izvoljena na 1. seji senata dne 18. 9.
2003. Na 1. redni seji KIN dne 22. 10. 2003 je bil za predsednika izvoljen dr. Anton Gosar, redni
prof. (UP FHŠ). Člani komisije so: dr. Janez Bogataj, redni prof. (UP Turistica); dr. Norma Mankoč
Borštnik, redni prof. (UP PINT); Edvard Majaron, spec., redni prof. (UP PF); dr. Lucija Čok,
znanstvena svetnica, ki jo po izvolitvi na funkcijo rektorice nadomestil ddr. Mitja Guštin, redni prof.
(UP ZRS); dr. Borut Štrukelj, redni prof. (UP VŠZI); in dr. Egon Žižmond, redni prof. (UP FM).
Člani so se v letu 2003 sestali trikrat.
Povzetek dela komisije v letu 2003:
•

skladno s sklepom 2. izredne seje Senata UP z dne 15. 10. 2003 ter pozitivnim mnenjem k
uporabi meril UL do sprejema lastnih meril v postopkih izvolitev visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev na Univerzi na Primorskem je komisija
začela razpravo o oblikovanju osnov za lastna merila;

•

obravnavala je merila in navodila UL v postopkih izvolitev visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev in jih dopolnila z dokumentom UP Merila in
navodila ter točkovnik in pregled dela po sistemu Cobiss, kar predstavlja osnovo za
postavitev lastnih meril za izvolitve v nazive na UP;

•

obravnavala je nove vloge za izvolitev v nazive ter vloge, ki so bile obravnavane na Svetu
za visoko šolstvo in so jih odstopili v nadaljnjo obravnavo KIN oz. potrditev na Senatu UP.
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2.5.2

Kadrovanje in kadrovska politika

Kadrovanje na članicah UP je v letu 2003 potekalo v skladu z letnimi načrti članic, in sicer
glede na načrtovano izvajanje študijske dejavnosti ter dejavnosti trga posamezne članice.
Poročila o kadrovanju so podale članice v svojih poročilih, ki so v prilogi tega poročila.
Glede na pridobljene podatke lahko ob koncu prvega leta delovanja Univerze na Primorskem
ugotovimo naslednjo kadrovsko strukturo na dan 31. 12. 2003 na Univerzi na Primorskem
(glej spodnjo tabelo):
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Stanje zaposlenih redni in dopolnilnih ter pogodbenih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na dan 31.12. 2003

Zaposleni
redno

– zaposleni – Zaposleni
krajši DČ
dopolnilno

– Pogodbeni1

SKUPAJ

I. VISOKOŠOLSKI UČITELJI
REDNI PROFESOR

3

2

12

6

23

IZREDNI PROFESOR

1

12

5

5

23

DOCENT

9

22

36

4

71

VIŠJI PREDAVATELJ

5

4

14

4

27

PREDAVATELJ

22

4

10

6

42

LEKTOR

5

skupaj

45

2
44

79

7
25

193

II. VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
ASISTENT Z DOKTORATOM

7

ASISTENT Z MAGISTERIJEM

17

ASISTENT

29

7
3

20

3

32

Strokovni sodelavec

13

13

UČITELJ VEŠČIN

1

1

LABORANT

1

skupaj

54

1
17

3

74

III. RAZISKOVALCI
znanstveni svetnik

1

3

4

8

višji znanstveni sodelavec

1

1

4

6

znanstveni sodelavec

2

6

6

1

15

asistent z doktoratom

6

3

3

3

15

asistent z magisterijem

15

4

5

8

32

asistent

17

7

7

1

32

strokovni sodelavec v humanistiki

1

1

1

višji strok. Sodelavec

3

3
3

raziskovalno razvojni asistent
bibliotekar

1

mladi raziskovalec

11

skupaj raziskovalci

58

25

30

3

1
14

16

129

STROKOVNO OSEBJE
z. IX. st. izobr.

3

s VIII. st. izobr.

2

z visoko izobrazbo (VII/S ali VII/U)

53

z višjo izobrazbo

9

s srednjo
izobrazbo

ali

nižjo

2
1

1

55
9

24

2

skupaj strok. osebje

91

2

1

1

95

SKUPAJ VSI

248

71

127

45

491

1

izobrazbo

3

Zajeli smo podatke v evidenci uprave.
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26

2.5.3

Informatizacija univerze

V letu 2003 so bile na nivoju univerze izvedene naslednje naloge:
1. Izdelava finančnega plana informatizacije rektorata za vzpostavitev delovanja
rektorata.
2. Izpeljava javnega razpisa za nakup opreme za rektorat in izpeljava nakupa in dobave
opreme.
3. Ureditev lokalnega računalniškega omrežja na rektoratu in njegova priključitev v
omrežje internet preko mestnega akademskega optičnega omrežja (MAOO). Zaščita
podatkov (požarni zid, arhiviranje) in vzpostavitev nekaterih osnovnih storitev
(elektronska pošta, zaščita pred virusi).
4. Registracija domene upr.si.
5. Izpeljava prijave na razpis MSZŠ za računalnike za potrebe UP. V postopku prijave je
bil dosežen dogovor z ministrstvom o večjem deležu PC-jev za potrebe UP od
prvotno načrtovanega, za potrebe prijave same pa je bilo potrebno sodelovati še pri
izdelavi plana informatizacije UP FHŠ in UP VŠZI.
6. Oprema in ureditev prostora za delovanje domenskega strežnika upr.si, ki ga ta hip
upravlja UP PEF.
7. Izpeljava uspešne prijave na razpis MID za izvedbo povezave med GKV (pošta
Koper) in Bolnišnica Izola.
8. Projekt gradbenih del šibkotočnih instalacij UP VŠZI.
9. Priprava predloga in koncept izgradnje komunikacijskega omrežja.
10. Izvajanje aktivnosti za pripravo temeljnih dokumentov za vzpostavitev delovanja
Informacijskega centra Univerze na Primorskem (ICUP).
11. Priprava sporazuma med Fakulteto za management, mag. Leom Zornado, in UP o
brezplačnem prevzemu VIS (Visokošolskega informacijskega sistema študentskih
evidenc) za potrebe UP.

2.5.4

Knjižnična dejavnost

Večina dejavnosti, ki so jih na nivoju univerze v letu 2003 izvajale knjižnice članic Univerze
na Primorskem, je bila usmerjena v vzpostavitev in ustanovitev knjižničnega sistema UP.
Pobuda za te dejavnosti je prišla s strani rektorice UP, ki je v prvi fazi tudi sklicevala in
aktivno prisostvovala na sestankih knjižničarjev UP.
Z namenom vzpostavitve knjižničnega sistema smo se knjižničarji UP v letu 2003 sestali na
petih sestankih. Sprva smo analizirali stanje in razmere v posameznih knjižnicah članic UP, v
nadaljevanju pa začrtali smernice razvoja. Te smernice so razvidne iz predlaganega
programa dela za leto 2004. Na enega od sestankov smo kot strokovnjakinjo na področju
visokošolskih knjižnic povabili tudi mag. Heleno Plečko Mlekuš iz Državne matične službe
NUK, ki nam je podala svoje mnenje o problematiki visokošolskih in univerzitetnih knjižnic.
Tudi sicer smo pri delu ves čas sodelovali s knjižničnimi sistemi ostalih dveh univerz v RS,
predvsem UL.
Še pred formalno ustanovitvijo knjižničnega sistema Univerze na Primorskem se je ta
vključeval v nacionalno mrežo knjižnic ter sodeloval pri predstavitvah in dejavnostih kot
celota. V mesecu juliju je UP pristopila k nacionalnemu konzorciju knjižnic COSEC, ki je bil
kot konzorcij slovenskih knjižnic ustanovljen za potrebe nabave elektronskih publikacij in
podatkovnih baz pri tujih ponudnikih. V upravni odbor konzorcija sta bila imenovana in na
konstitutivnem sestanku 19. 11. 2003 tudi potrjena dva člana UP. O udeležbi na sestankih
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UO COSEC ter dogajanju v zvezi s konzorcijem sploh sta predstavnika poročala ostalim
članom knjižničnega sistema ter UP.
Od 20. do 22. 11. 2003 je bilo na Otočcu organizirano strokovno posvetovanje Zveze
bibliotekarskih društev Slovenije z naslovom Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji. V okviru
posvetovanja je bila zadnji dan organizirana okrogla miza o viziji knjižničarstva na univerzah
RS. Udeležil se je tudi predstavnik knjižnic UP ter na kratko predstavil stanje in namere o
razvoju univerzitetne knjižnice na UP.

2.5.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicijski program temelji na Zakonu o TRP na področju izobraževanja in znanosti (2003–
2008).
Projekt, članica
1. Fakulteta za humanistične študije Koper,
Armerija – Foresterija, rektorat

2003

2004

48.937

65.000

2. Rektorat, prizidek Pretorska palača

9.252

0

3. Pedagoška fakulteta Koper

23.369

30.000

4. PeF in FM – skupne investicije, knjižnica

10.956

0

5. PeF in FM – skupne investicije, 3. stavba

0

20.000

6. Visoka šola za zdravstvo Izola, Bolnišnica 162.000
Izola

256.095

7. Turistica Portorož, kampus Livade

10.000

8. ICUP, Koper

16.000

9. CJMK, Izola

0

Projekti skupaj v mio SIT

254.514

397.095

Ad 2. Za namen ureditve in opreme rektorata je bila sklenjena pogodba z Macro 5. Zapleti z
najemom prostorov z mestno občino Koper, ki je najprej dodelila medetažo Pretorske
palače UP, nato pa pogodbo o najemu preklicala, so ureditev prestavili. Dela in temu
ustrezno plačilo del bosta izvedena v februarju 2004 v 2. nadstropju Pretorske palače.
Ad 6. V sredstva, prikazana v letu 2003, so vključeni: preverba programa, priprava
dokumentacije in sredstva za nakup enega dela novogradnje v Bolnišnici Izola od
Ministrstva za zdravje za prostore Visoke šole za zdravstvo Izola. 150 mio SIT so
sredstva transakcije z MŠZŠ na MZ, ki se bo izvedla na osnovi zahtevka MZ v marcu
2004.
Ad 7. Sredstva za UP Turistico predvidevajo začetek izdelave projektne dokumentacije in
izdelavo osnovnih investicijskih dokumentov, ki bodo opredelili višino celotne investicije
na izbrani lokaciji ter časovno opredelitev porabe finančnih sredstev iz proračuna in
lastnih sredstev Turistice .
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2.6 Druge skupne naloge
2.6.1 Obštudijska dejavnost – Interesna dejavnost študentov
Univerzitetni šport
Študenti in športni pedagogi si prizadevajo, da se organizacijsko združi program redne
športne vadbe in program rekreativne vadbe. V ta namen je bila pred dobrim letom
ustanovljena Zveza študentskih športnih društev Primorske, ki je z nastankom Univerze na
Primorskem dobila podlago za preimenovanje v Univerzitetno športno zvezo Primorske
(UŠZP). Dosedanja prizadevanja so temeljila predvsem v zagotavljanju rekreativne vadbe in
organiziranju državnih in medfakultetnih tekmovanj. V ta namen se je zveza včlanila v
Slovensko univerzitetno športno zvezo (SUSA), ki na nacionalnem nivoju sedaj združuje vse
tri univerze v Sloveniji (Univerzitetno športno zvezo Ljubljana (UŠZL), Univerzitetno športno
zvezo Maribor (UŠZM) in Univerzitetno športno zvezo Primorske (UŠZP).
Z enotnim pristopom in skupnim programom športno-rekreativne vadbe smo dosegli večjo
racionalizacijo stroškov najema športnih dvoran, organizacijskih stroškov, s tem pa posredno
zadostili tudi bistvenim pogojem za interes študentov, t.j. pestrost, kvaliteta in cena
programov.
V okviru programa je bilo izvedeno:
•

tradicionalna prireditev Čista desetka,

•

državno univerzitetno prvenstvo v košarki,

•

medfakultetni turnir v odbojki Pozdrav pomladi,

•

medfakultetni teniški turnir,

•

letni program športno-rekreativne vadbe.

Interesne dejavnosti
Interesna dejavnost študentov je bila v preteklem letu organizirana preko fakultetnih društev
študentov (ŠTORM in Hum) in Študentske organizacije Univerze na Primorskem.

2.6.2

Univerzitetni protokol, promocija in odnosi z javnostmi

Univerzitetni protokol in promocija
V letu ustanovitve univerze se je odvijalo veliko protokolarnih prireditev (20), tako na
mednarodni in nacionalni ravni kakor tudi na ravni univerze in članic. Univerza je predstavila
programe visokošolskega izobraževanja, znanstveno raziskovalno dejavnost in druge
aktivnosti. Mnogi dogodki v letu 2003, od obiska evropske komisarke za izobraževanje in
kulturo njene ekscelence Viviane Reding in več ministrov RS (za šolstvo in znanost, za
informacijsko družbo, za evropske zadeve, za kmetijstvo, za gospodarstvo, za zunanje
zadeve) do predstavitev publikacij, domačih in mednarodnih projektov, pričajo o zelo veliki
aktivnosti univerze na področju protokola in promocije. Temeljni cilj promocije UP je bilo
ozaveščanje okolja o njenem obstoju, poslanstvu in viziji ter o možnostih sodelovanja z
lokalnim okoljem. Večjezična publikacija, ki jo je izdala univerza, priložnostne publikacije ter
drugo promocijsko gradivo je pripomoglo k povečanju prepoznavnosti nove slovenske
univerze v ožjem in širšem kulturnem in geografskem prostoru.
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Odnosi z javnostmi
Univerza je v prvem letu delovanja vzpostavila plodne odnose z različnimi ciljnimi javnostmi,
od medijev do strokovne in zainteresirane javnosti ter notranje javnosti. Vrsta objav v
različnih slovenskih in tujih medijih, organizacija predavanj, okroglih miz ter novinarskih
konferenc pričajo, da je univerza bila in je prisotna v javnosti ter na področju visokošolskega
izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela.
2.7 Druga dejavnost članic Univerze na Primorskem, ki je opredeljena v prilogi statuta
Članice UP so v letu 2003 poleg izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela izvajale
tudi številne druge dejavnosti. Kot najpomembnejše poudarjamo:
•

izdajanje knjig,

•

izdajanje časopisov,

•

izdajanje revij in periodike,

•

izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa.

Založništvo
V okviru UP FM in UP ZRS delujeta založbi, ki sta v tem letu izdali različna študijska gradiva
in znanstveno literaturo.
Dejavnost Založbe FM je usmerjena predvsem v izdajanje študijskih in drugih gradiv v
podporo izobraževalnemu delu ter v publiciranje izsledkov raziskovalnega dela. Ob že
uveljavljenem Študijskem vodniku v slovenščini je leta 2003 UP FM izdala tudi prve številke
treh novih serijskih publikacij: mednarodna znanstvena revija Managing Global Transitions;
vodnik za tuje študente Exchange Students Guide; časopis Magnet, ki študentom in
poslovnim partnerjem UP FM predstavlja dogajanja in dosežke članice. V letu 2003 je bilo
izdanih 37 monografskih publikacij: 2 znanstveni in strokovni monografiji, 1 zbornik referatov
z znanstvenih in strokovnih konferenc, 1 priročnik, 3 učbeniki, 19 zapiskov predavanj, 9
gradiv za vaje, 2 študijski gradivi. Založba FM je izdala tudi 8 serijskih publikacij.
Založba Annales kot založniška dejavnost UP ZRS je izdala 21 publikacij: Revija Annales
(4), Zbornik Acta Histriae (4), Knjižnica Annales (4), Knjižnica Annales Majora (2) in
publikacije izven rednih zbirk (4). Poleg tega so izšle 4 številke Glasnika ZRS Koper in ena
dvojna številka glasila Mladi glasnik.
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
V okviru UP ZRS deluje Euro info center Koper (EIC), katerega dejavnost je svetovanje
podjetnikom o vseh zadevah v zvezi s poslovanjem na trgih EU. Podlaga delovanja EIC v
Sloveniji je Večletni program za podjetništvo (MAP), ki ga je z Evropsko komisijo (EK)
podpisala država Slovenija. Vsebina MAP je sestavljena iz treh sklopov: delovanja ekspertov
v telesih EK, svetovalna dejavnost in področje finančnih vzpodbud. Za celovito pokrivanje
področja delovanja mora EIC opravljati tudi določene dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.
Raziskovanje trga in javnega mnenja
V okviru UP ZRS deluje, kot rezultat neposrednih potreb okolja in raziskovalne dejavnosti,
javnomnenjski center. Namen in cilj omenjenega centra je izvajanje tako tržnih raziskav za
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različne (predvsem lokalne) naročnike s področja gospodarstva kot tudi izvajanje
javnomnenjskih raziskav v raziskovalne namene ter ciljnih raziskav drugih naročnikov. V
dosedanjem delovanju se je v okviru javnomnenjskega centra izvedla vrsta javnomnenjskih
raziskav za naročnike iz gospodarstva in pa raziskava, ki predstavlja del temeljnih
aplikativnih projektov. V letu 2004 je cilj povečanje obsega raziskav ter kadrovska okrepitev
javnomnenjskega centra.
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

Kot dopolnitev izobraževalnega procesa univerza in članice izvajajo seminarsko dejavnost
ter organizirajo strokovne posvete in konference, na katerih širšo javnost seznanjajo z
dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju in omogočajo dostop do vseživljenjskega
izobraževanja.

2.8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Leto 2003 je bilo za Univerzo na Primorskem ustanovitveno leto, zato so bile vse aktivnosti
usmerjene v zagotavljanje pogojev za zakonito delovanje univerze, konstituiranje organov
univerze ter sprejetje temeljnih internih pravnih aktov. Primerljivosti dosežkov z letom 2002 ni
mogoče oblikovati.

Članice univerze, ki so pred ustanovitvijo UP delovale kot samostojni visokošolski zavodi, so
ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerljivi obliki z letom 2002 opredelile v
svojih poročilih za leto 2003, ki so priloga temu dokumentu.
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