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1 POROČILO REKTORJA
V letu 2007 je Univerza na Primorskem v skladu s svojim razvojnim programom nadaljevala s
strukturno in vsebinsko prenovo obstoječih študijskih programov in s pripravo novih študijskih
programov po bolonjskih smernicah ter v skladu z novelo ZVIS in akreditirala nove in prenovljene
študijske programe.
UP je uvajala aktivne metode dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa. Kljub finančnim težavam, ki so bile predvsem posledica dejstva,
da so članice prejele sredstva za razvojne naloge za leto 2007 šele v zadnji tretjini tega leta, je UP
zagotovila vse potrebne pogoje za organizirano in uspešno izvedbo obstoječih in novih letnikov in
študijskih programov.
Pomemben korak je bil narejen pri povečanju mednarodne in meduniverzitetne mobilnosti študentov in
učiteljev in v mobilnosti med članicami. Ta žal ni dosegla pričakovane ravni, kar je zlasti posledica še
ne povsem optimalne organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter
materialnih pogojev delovanja. UP se je v letu 2007 uspešno povezovala z okoljem s ciljem izmenjave
in prenosa znanj, učinkovita je bila tudi v sodelovanju z gospodarstvom. Pomembno je razširila tudi
mrežo meduniverzitetnih partnerjev in v tem okviru tudi konkretnih projektov, med katerimi izstopa prvi
slovensko-italijanski skupni program magistrskega študija Morska biologija.
Na raziskovalnem področju je UP dvignila uspešnost in kakovost dela ter okrepila sodelovanje z
raziskovalnimi institucijami in drugimi uporabniki znanja v domačem in mednarodnem okolju. Uspešna
je bila v pridobivanju mednarodnih sredstev v okviru projektov in programov EU. UP je spodbujala
razvoj deficitarnih raziskovalnih usmeritev na področju naravoslovja in tehnologije. Ob utrjevanju
obstoječega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega potenciala je tako postavila temelje za
nadaljnji razvoj (biodiverziteta obmorskih pokrajin, sredozemsko kmetijstvo, okoljska fiziologija). Z bolj
uravnoteženo ponudbo izobraževalnih in raziskovalnih programov je univerza prispevala k
poglobljenemu poznavanju specifičnosti območja, v katerem deluje.
UP lahko s svojimi raziskovalnimi in študijskimi zmogljivostmi in povezavami v sredozemskem
prostoru odigra ključno vlogo v razvijanju širših družbenih potencialov sredozemskega dela EU in
Slovenije.
Posebno pozornost je UP namenila raziskovalnemu delu študentov na podiplomskih študijskih
programih in si prizadevala za povečanje števila mladih raziskovalcev.
Univerza je v letu 2007 okrepila partnerstvo s študenti, ki so aktivno prispevali k oblikovanju prenove
študijskih programov in h kakovostnejšemu programu obštudijskih dejavnosti na področju kulture,
umetnosti in športa. Z izgradnjo novih prostorov Fakultete za humanistične študije in prenovo dveh
beneških palač na osrednjem mestnem trgu Kopra se postopno krepi študentski in s tem razvojni
utrip tega regijskega središča in posledično tudi širšega okolja Slovenske Istre in Krasa, ki pa lahko
polno zaživi le v tvornem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.
UP se je uspešno vključevala v nove evropske in druge mednarodne projekte, združenja, organizacije
in mreže. Njeni predstavniki so se udeležili pomembnih domačih in mednarodnih konferenc in
organizirali več delavnic, seminarjev, simpozijev ter poletnih šol.
Univerza je povečala število matično zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Prizadevala si
je za usklajeno rast števila visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter za zaposlovanje in razvoj
mlajšega kadra. Pripravila je podlage za uvedbo enotnih kazalnikov za samoevalvacijo članic in
ožjega izbora sorodnih univerz in kazalnikov za primerjavo.
Finančni položaj UP v letu 2007 so vseskozi zaznamovali primanjkljaji sredstev za izvajanje študijskih
programov na UP PEF, UP VZŠI in UP FHŠ, nadalje primanjkljaj za izvajanje nalog rektorata in
neplačilo dolga izvajalcem investicije v Armerijo in Foresterijo. Medletni primanjkljaj UP VZŠI in UP
FHŠ se je ob koncu leta izravnal iz sredstev pridobljenih na razvojnem razpisu; prav tako je bil
uspešno odpravljen primanjkljaj rektorata. Ostaja pa še precejšnja izguba UP PEF in neplačan znaten
del dolga za investicijo Armerija Foresterija.
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
Univerza na Primorskem deluje v strateško pomembnem kontaktnem prostoru JZ Slovenije.
Peto leto delovanja UP je bilo v znamenju uresničevanje novih (bolonjskih) strategij visokega šolstva
doma in v Evropi in izzivov, ki jih je prinesla nova generacija EU programov na področju znanosti.
Tako so bile vzpostavljene mnoge strateške povezave s tujimi univerzami in oblike povezovanja z
lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami. UP je utrdila položaj partnerja v
prostoru narodnostnega in kulturnega stika. Mednarodni, Interreg in EU projekti, sporazumi med
univerzami doma in v svetu, organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc in posvetovanj so
orodja razvojnih koalicij, v katere se univerza aktivno vključuje.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja UP možnosti, da evropsko tradicijo univerz
obogati z izzivi novega časa.
Težnja državnih strategij in reformnih gibanj po primerljivosti in konkurenčnosti dosežkov na vseh
ravneh razvoja v evropskem prostoru je še naprej vplivala na podsistem izobraževanja in znanosti, ki
se mora 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.
Pripadnost tradiciji, usmerjenost v bazično raziskovanje in iskanje temeljnih znanj, ki jih akademska
sredina mora nuditi svetu in iskanje novih niš, interdisciplinarno in aplikativno raziskovanje v
sodelovanju z gospodarstvom, razvojni projekti v okviru razpisov strukturnih skladov, aplikativni
projekti z gospodarstvom, usposabljanje za specifične 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 in na medkulturni dialog, kot so na primer, sodelovanje in kooperativno učenje, vzajemna
izmenjava znanj, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij, večjezičnost in
partnerstvo.
UP je že ob ustanovitvi zasnovala posamezne programe na usmeritvah prenove evropskega visokega
šolstva: izbirnosti vsebin, specifičnosti stroke, primerljivosti rezultatov študija v diplomskih listinah.
Temu je sledila prenova vseh ostalih programov, ki jo bo univerza udejanjila leto pred načrtovanim
zaključkom prenove, to je v šolskem letu 2008/09. V prenovi visokošolskega izobraževanja je UP med
najbolj dinamičnimi slovenskimi visokošolskimi zavodi.
V prenovo študija je UP vtkala kulturo delovanja v obalnem in južnoprimorskem prostoru ter v širšem
slovenskem in sredozemskem prostoru. Mehanizmi prenosa znanj, konference, informacijske točke,
sodelovanje v projektih, ustanavljanje skupnih mehanizmov vzajemne izmenjave vsebin in metod
delovanja, so omogočili članicam in infrastrukturnim centrom, da so tudi v letu 2007 v širšem okolju še
naprej uveljavljali znanje in kulturo vseživljenjskega učenja. Utečene dobre prakse pa so jim bile v
oporo pri uveljavljanju sprememb in vzorcev, povzetih po dobrih izkušnjah drugih univerz.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo slovenskih in
srednjeevropskih univerz
Univerza je v letu 2007 podpisala nove sporazume o sodelovanju s petimi tujimi univerzami iz Italije in
Srbije ter na podlagi programov o sodelovanju uspešno izvajala dogovorjene aktivnosti tudi z drugimi
partnerskimi univerzami. Sodelovala je pri pripravi skupnih študijskih programov, zlasti s področja
humanističnih in naravoslovnih ved. Na osnovi dolgoletnega sodelovanja z Univerzo v Trstu se je v
študijskem letu 2007/08 začel izvajati prvi skupni študijski program 2. stopnje »Morska biologija«.
V letu 2007 je univerza pristopila k oblikovanju vsebin za projekte 7. okvirnega programa v skladu z
novimi smernicami in uspešno nadaljevala s prijavami projektov Interreg. Nadaljevala je z izvajanjem
odmevnega mednarodnega raziskovalnega programa na področju kineziologije in okoljske fiziologije v
sodelovanju z Evropsko in Italijansko vesoljsko agencijo. S povezovanjem izobraževalne in
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raziskovalne dejavnosti, ob upoštevanju novih mehanizmov in prioritet, je univerza uresničevala enega
svojih temeljnih poslanstev.
V letu 2006 ustanovljen konzorcij za tehniško in naravoslovno izobraževanje v partnerstvu z Univerzo
Nova Gorica, ki je v sodelovanju z gospodarskimi družbami Primorske podpiral razvoj programov s
področja naravoslovja in tehnike ter bil v oporo uveljavljanju programov novoustanovljene UP
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper, je zaradi parcialnih regijskih
interesov delno zastal.
Posamezne razvojne niše UP (strategije turizma, humanistične in družboslovne poletne šole,
podjetniške strategije Univerzitetnega inkubatorja Primorske, nastajanje novih edukacijskih metod in
tehnik, kot na primer d.school, sodobna zdravstvena nega, okoljsko zdravje, kineziologija in okoljska
fiziologija, naravoslovje z matematiko, računalništvo in računalniško podprta tehnika) spodbujajo nove
razvojne politike okolja. To utrjuje nacionalno zavest državljanov Slovenije, ohranja narodnostno
identiteto Slovencev, zagotavlja enake možnosti vključevanja in razvoja manjšin, skrbi za sonaravni
razvoj, zdravo okolje in kakovost življenja ter ohranja bogastvo naravne in kulturne dediščine
Sredozemske Slovenije.
UP uspešno prenavlja študijske programe in širi svoja raziskovalna in izobraževalna področja.
Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družboslovja, humanistike, turizma,
zdravstva, edukacijskih ved, matematike in računalništva ter naravoslovja in informacijskih tehnologij
je sodobna in v svojem bistvu inovatorska. Njihova izvedba ni le različica prevzetih modelov
slovenskih ali tujih univerz.
Nova znanja in z novostmi obogatene oblike študija postopno nastajajo predvsem v partnerstvu med
študenti in učitelji, raziskovalci in gospodarstvom, univerzo in okoljem. Del raziskovalne dejavnosti je
vpet v slovenski gospodarski prostor prek projektov, ki jih naroča in plačuje slovenska industrija.
Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z oblikami študija, ki v posameznih stopnjah v
projekte gospodarstva vključujejo učitelje, raziskovalce in študente. Ta oblika kooperativnega
delovanja pomeni za univerzo tudi prevzemanje odgovornosti za učinkovanje študija v slovenskem
gospodarstvu in družbenem okolju, posledično pa tudi za prepoznavnost in preverjanje v
mednarodnem prostoru. To bo tudi v bodoče glavni motiv za razvoj novih študijskih programov na UP.
Ponudba in izvajanje novih študijskih programov in raziskav na področjih naravoslovnih in tehničnih
ved temelji na potrebah gospodarstva primorske regije in vse Slovenije ter raziskavah v programih in
projektih UP in sodelujočih raziskovalnih organizacij. V ta namen in zato, da bi skupaj z
gospodarstvom nadgradili obstoječe lastne raziskovalne vire, zmožnosti in kompetence, se univerza
redno posvetuje s Svetom zaupnikov, formalnim organom, ki deluje v okviru Upravnega odbora UP.
Raziskovanje in iskanje razvojnih niš predstavlja osnovo oblikovanju novih, sodobnih študijskih
programov. Pri zagotavljanju usposobljenih kadrov za potrebe primorskega in slovenskega
gospodarstva tako igrata pomembno vlogo izvajanje usklajenih razvojnih projektov in oblikovanje spinoff podjetij za specifične potrebe gospodarstva v okviru Univerzitetnega inkubatorja Primorske. Prav
tako je univerza že naredila pomemben korak s projektom d.school (Design center na UP), ki bo na
konkretnih gospodarskih temah združeval multidisciplinarne ekipe raziskovalcev in strokovnjakov, ki
bodo razreševali izzive gospodarstva.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje 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 vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo in
pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav (skupni študijski programi, programi
mobilnosti in drugo mreženje znanja in človeškega potenciala). Poleg uspešnega vključevanja v okolje
in mednarodni prostor je za univerzo v večkulturnem in prepišnem sredozemskem prostoru
pomembno uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da smo na univerzi nadaljevali zadostno
širino in vrhunsko ravnijo raziskav, ki posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega znanja in
tehnologij.
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UP je nadaljevala z aktivnostmi za vzpostavitev učinkovitega in mednarodno primerljivega sistema
kakovosti, ki bo vključeval vsa pomembna področja dejavnosti univerze, predvsem pa izobraževanje,
raziskovanje in upravljanje. Različne poglede in aktivnosti svojih članic, ki so že vzpostavile raznolike
mehanizme spremljanja in zagotavljana kakovosti, sistematično sooča 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, je UP svoje
delovanje preverila tudi prek primerjave s sorodnimi univerzami v mednarodnem prostoru. V letu 2007
je nadaljevala z vzpodbujanjem vključevanja študentov, diplomantov, zaposlenih in delodajalcev v
proces upravljanja in evalvacije kakovosti.
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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 članic.
Z uvajanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja univerza vse bolj razvija tudi krajše
izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih
področjih. Posamezne članice si prizadevajo za razvoj celovite strategije oziroma sistema
vseživljenjskega izobraževanja. V letih 2005 do 2007 je opazen zlasti razvoj t. i. delov akreditiranih
študijskih programov 1. in 2. stopnje, pa tudi programov za izpopolnjevanje.
Poleg omenjenih javno veljavnih študijskih programov posamezne članice izvajajo poletne šole, krajše
seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
Tabela 1: Študijska področja članic UP
Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
UP FAMNIT

1

Študijsko področje po klasifikaciji ISCED 1997
(22) humanistične vede, (31) družbene vede
(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede
(14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede
(81) osebne storitve
(72) zdravstvo
(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48)
računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo, (85) varstvo okolja

Opombe:
1
ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)
Študijski programi UP posegajo na študijska področja, ki so matična na posameznih članicah UP. Decembra 2006 je bila
ustanovljena Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper, s katero je UP nadoknadila primanjkljaj
študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike ter s tem bistveno obogatila in zaokrožila svojo študijsko ponudbo.
Cilj univerze je študijsko ponudbo na vsakem študijskem področju, ki je matično na UP, oblikovati tako, da bo omogočala
stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem strokovnem in znanstvenem področju vse do doktorskega študija.

Tabela 2: Število študijskih programov ter število študentov in diplomantov
– pregled po vrsti programa, študijsko leto 2007/08

Vrsta programa
Dodiplomski študijski programi
- univerzitetni programi
- univerzitetni programi
- visokošolski strokovni programi
- visokošolski strokovni programi
Podiplomski študijski programi
- doktorski programi
- doktorski programi
- magistrski programi
- magistrski programi
- specialistični programi

Stopnja
programa

1.
1.
3.
2.
-

Število
programov
24
9
6
5
4
19
2
4
7
4
2

Število
1
študentov
5.343
908
759
1.672
2.004
1.339
9
96
233
636
365

Število
diplomantov v
letu 2007
(vsi diplomanti)
715 (2.422)
202 (528)
62 (153)
50 (57)
401 (1.684)
223 (723)
0 (0)
3 (6)
11 (11)
17 (21)
192 (685)

Opomba:
1
Upoštevani so vsi študenti, vpisani v študijskem letu 2007/08, vključno z absolventi.
V štirih študijskih letih 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 podiplomski) se je število le-teh v študijskem letu 2007/08 povzpelo na 43
izvajanih programov.
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu 2003/04 je bilo vpisanih
4.665, v študijskem letu 2007/08 pa je vpisanih že 6.682 študentov. Vidno se je povečal delež podiplomskih študentov v
skupnem številu študentov.
Prav tako narašča število diplomantov UP. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah diplomiralo skupno 254
diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti podiplomskega študija (specialisti študijskih programov UP FM). Leta 2007
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se je število diplomantov povzpelo na 3.145, od tega 723 na podiplomskih programih. Med diplomanti podiplomskega študija je
bilo 17 magistrov znanosti ter trije doktorji znanosti (UP FHŠ in UP FM). Študij so v letu 2007 zaključili tudi prvi diplomanti 2.
stopnje, in sicer skupnoj 11 (2 na UP FHŠ in 9 na UP Turistici).
Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti visokošolskih strokovnih programov, kar je razumljivo, saj je na univerzi
vpisanih sorazmerno več študentov v visokošolske strokovne programe. Na podiplomskem študiju prevladujejo diplomanti
specialističnih študijskih programov UP FM.
Vsi diplomanti UP prejmejo prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku.

Tabela 3: Študijska središča (dislocirane enote), študijsko leto 2007/08
Kraj izvajanja
študija

Članica

Naslov študijskega središča

UP FM

Mednarodni prehod 4, Šempeter
pri Novi Gorici

UP Turistica, UP VŠZI

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova
Gorica

UP FM
UP Turistica
UP Turistica
UP Turistica
UP FM
UP Turistica
UP Turistica
UP Turistica

Podlubnik 1a, Škofja Loka
Kidričeva ul. 18a, Črnomelj
Bazoviška cesta 9, Sežana
Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Ljubljanska cesta 5a, Celje
Krempljeva ulica 1, Ptuj
Zdraviliško naselje 12, Radenci
Glavni trg 1, Slovenj Gradec

Nova Gorica

Škofja Loka
Črnomelj
Sežana
Ljubljana
Celje
Ptuj
Radenci
Slovenj Gradec

Tri članice UP (UP FM, UP Turistica, UP VŠZI) izvajajo študijske programe tudi v študijskih središčih
(dislociranih enotah) po Sloveniji. V tabeli navajamo dislocirane enote, ki so akreditirane v študijskem
letu 2007/08.
Članice v študijskih središčih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so razpisani v
posameznem središču, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske oziroma
podiplomske študijske programe. V središčih članice izvajajo pretežno izredni študij, v posameznih
središčih pa se izvaja tudi redni študij (UP FM v Celju, UP Turistica v Sežani in UP VŠZI v Novi
Gorici).
Poleg programov za pridobitev izobrazbe univerza izvaja tudi programe vseživljenjskega
izobraževanja, zlasti javno veljavne programe za izpopolnjevanje (33. a člen Zakona o visokem
šolstvu – ZVIS) in dele študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZVIS), pa tudi druga
krajša izobraževanja in usposabljanja (poletne šole, seminarje ipd.).
V študijskem letu 2007/08 je programe za izpopolnjevanje izvajala UP Pedagoška fakulteta Koper, in
sicer:
- Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika 1., 2.
in 3. del,
- Pedagoško in pedagoško andragoško izobraževanje,
- Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok.

3.2

Raziskovalna dejavnost

Na UP je v letu 2007 delovalo skupno 12 raziskovalnih skupin na članicah Fakulteti za management,
Pedagoški fakulteti, Turistici – Visoki šoli za turizem, Visoki šoli za zdravstvo, Znanstvenoraziskovalnemu središču in Primorskemu inštitutu za naravoslovne in tehnične vede.
UP FHŠ je na osnovi medsebojnega sporazuma ohranjala, predvsem na ravni temeljnega
raziskovanja, tesno povezavo z UP ZRS, s katerim se sicer 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 UP FAMNIT na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti v okviru UP povezoval
predvsem z UP PINT.
Raziskovalno delo je potekalo v okviru nacionalnih programov in projektov (programskih skupin,
temeljnih, aplikativnih, podoktorskih in ciljnih projektov), projektov z drugimi uporabniki znanja in
gospodarstvom ter na področju mednarodnih raziskav s posebnim poudarkom na pripravah vsebin in
partnerstev pri prijavah na projekte 7. okvirnega programa EU. Na UP se je v letu 2007 usposabljalo
38 mladih raziskovalcev, od tega 4 v gospodarstvu.
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Na dan 31. 12. 2007 je bilo zaposlenih 119 raziskovalcev v obsegu 83,1 FTE, hkrati pa se je
integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela uresničevala z vključevanjem
visokošolskih učiteljev v raziskovalno delo (deloma na to kaže število registriranih raziskovalcev v
raziskovalnih skupinah v tabeli) in raziskovalcev v pedagoško delo.

Tabela 4: Število raziskovalnih skupin na dan 31. 12. 2007 (Vir: SICRIS)
Število
registriranih
raziskovalcev v
skupini

Področje raziskovalne skupine
po klasifikaciji ARRS

Ime raziskovalne skupine

UP FM
5.01
Družboslovne
vede / Vzgoja,
7097-001 Inštitut za raziskovanje v izobraževanje in šport
managementu (ZRIS)
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
5.04 Družboslovne vede / Upravne in
organizacijske vede
5.05 Družboslovne vede / Pravo
5.06.03 Družboslovne vede / Politične
vede / Komunikologija
5.09 Družboslovne vede / Psihologija
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
UP PEF
2.00.00 Tehniške vede
2158-001 Inštitut za edukacijske,
5.00.00 Družboslovne vede
informacijske in matematične študije
6.00.00 Humanistične vede
UP Turistica
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
1718-001 Turizem
UP VŠZI
3.00.00 Medicinske vede
2413-001 Raziskovalna skupina UP
5.00.00 Družboslovne vede
VŠZI
UP ZRS
6.00.00 Humanistične vede
1510-002 Inštitut za sredozemske
5.00.00 Družboslovne vede
humanistične in družboslovne študije

95

55

36
12

30

4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska
UP ZRS
produkcija in predelava
1510-003 Inštitut za sredozemsko
1.04.05 Naravoslovno matematične vede 10
kmetijstvo in oljkarstvo
/ Kemija
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija
UP ZRS
1.03.00 Naravoslovno matematične vede
1510-004 Inštitut za biodiverzitetne
6
/ Biologija
študije
UP ZRS
1510-005 Inštitut
Sredozemlja

za

dediščino

6.00.00 Humanistične vede
7.00.00
Multidisciplinarno
interdisciplinarno raziskovanje

in 15

UP ZRS
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
1510-006 Inštitut za jezikoslovne 6.00.00 Humanistične vede
študije
5.00.00 Družboslovne vede
UP ZRS
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
1510-007 Inštitut za kineziološke 5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja,
raziskave
izobraževanje in šport
5.00.00 Družboslovne vede
UP ZRS
6.01.00
Humanistične
vede
/
1510-008 Inštitut za zgodovinske Zgodovinopisje 6.00.00 Humanistične
študije
vede
UP PINT
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1669-001 Raziskovalna skupina 2.00.00 Tehniške vede
PINT
4.00.00 Biotehniške vede
Skupaj

14

8

19

23
323
12

3.3

Kadrovsko področje

Uveljavitev UP v lokalnem in širšem okolju ter rast njenih temeljnih dejavnosti odpirata vse večji
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 učitelji
redko odločajo za menjavo zaposlitve. Strateški cilj univerze je torej razvoj kakovostnega matičnega
kadra, ki se, v povezavi z naslednjim strateškim ciljem univerze, t. j. razmahom študijske in
raziskovalne dejavnosti, konkretizira v vse večji vključenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v
raziskovalnih programih oziroma projektih, kar jim omogoča tudi lažje doseganje pogojev za izvolitev v
višji naziv.
Skladno z razmahom raziskovalne in mednarodne dejavnosti na članicah univerze se pojavlja vse
večja potreba članic po zaposlovanju administrativnega osebja za potrebe administracije
mednarodnega sodelovanja in vodenja projektov.
Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da so v letu 2007 visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti
predstavljali skoraj polovico zaposlenih (47 %), raziskovalni delavci in sodelavci skoraj petino (19 %),
zaposleni na spremljajočih delovnih mestih pa dobro tretjino (32 %) vseh zaposlenih na UP. Zaposleni
na vodstvenih delovnih mestih predstavljajo 1,3 % vseh zaposlenih.
Tabela 5: Zaposleni na UP v FTE (na dan 31. 12. 2007)
Zaposleni

Skupaj

Po uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (skupaj)

6,0

Visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti (skupaj)

205,4

- visokošolski učitelji

133,9

- visokošolski sodelavci in laboranti

71,5
83,1

Raziskovalci (skupaj)

24,6
58,5

- raziskovalni delavci
- raziskovalni sodelavci

3.4

Zaposleni na spremljajočih delovnih mestih (skupaj)

140,2

Skupaj (FTE)

434,7

Premoženje in nepremičnine

Prostorska stiska spremlja univerzo in članice že vse od ustanovitve leta 2003. Članice UP so s tem
problemom sicer srečevale že pred vstopom v univerzo, v zadnjih treh letih pa so pogoji postali še bolj
kritični. Članice so namreč od leta 2003 bistveno razširile obseg svojih dejavnosti; zaradi uvajanja
novih študijskih programov in posledično povečanega števila študentov pa so prostorsko stisko še
posebej občutili visokošolski zavodi.
Univerza na Primorskem vzpostavlja evidenco nepremičnin, zato se podatki nekoliko razlikujejo od
podatkov v Letnem programu dela 2007. Razlog je zgolj v pridobivanju natančnih evidenc in podatkov.
Stanje v Letnem programu za leto 2007 je prikazano na dan 31.12.2007.
Tabela 6: Razpoložljivi prostori za izvajanje dejavnosti univerze in članic v študijskem letu
2006/07 (na dan 31.12.2007)
Članica UP

Lokacija–stavba,
zemljišče

Lastništvo

V
lasti
UP
2
m /neto

UP FHŠ
UP FM

Titov trg 5, Koper
Cankarjeva 5, Koper
Cankarjeva 5, Koper
Trg Brolo 12, Koper
Ljubljanska 5a, Celje

UP
MŠŠ
MŠŠ
Hypo Group
Hansa Invest

2.750,00

V uporabi,
najemu
2
m /neto

*1.013,93
47,20
801,70
293,62

Skupaj
2
m /neto

2.750,00
uporabi 1.013,93

v najemu 1.142,52
Skupaj: 2.156,45
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Članica UP

Lokacija–stavba,
zemljišče

Lastništvo

UP PEF

Cankarjeva 5, Koper

MŠZŠ

UP TURISTICA

Obala 11A, Portorož

UP

3.400,00

UP VŠZI

Polje 42, Izola
Ulica padlih borcev
26,Šemp. pri NG
Garibaldijeva 1, Koper
Bolniška 20, Piran
Garibaldijeva 18Koper
Zelena ulica 8, Izola
Jad.cesta 31, Ankaran
Giordana Bruna 6
Žibertova 1, Ljubljana

**2.000,0

Rimska 1, Ljubljana

UP
Srednja
Agroživ. šola
UP
UP
MOK
Labs d.o.o.
OBV
UIP d.o.o.
Prirodsl.
muzej Slov.
Zas. lastn.
Agrarna sku.
Rakitovec
ZVKD

UP PINT

Muzejski trg 2, Koper

MOK

UP ŠD Korotan
UP ŠD Koper
UP ŠD
Stanovanje

Obala 11, Portorož
Santorijeva 7, Koper
Nazorjeva ulica 11,
Izola

UP
MOK
MVZT

UP FAMNIT

Glagoljaška 8, Koper

Pošta
Slovenije

Titov trg 4, Koper
Titov trg 4, Koper

UP
MOK

Titov trg 4, Koper

MOK

Garibaldijeva 18A,
Koper

UP

UP ZRS
Inštitutkin.Piran
UP ZRS EIC
Lab. Izola
Inštitut IKARUS
Pisarna Izola
Inštitut za biod.
Ljubljana
Inštitut za ded.
Inform. center
Rakitovec
Inštitut za ded.
Ljubljana

REKTORAT
UP:
Armerija
Pretorska
palača
Organizacijska
enota AK UP
Organizacijska
enota RIC UP
Organizacijska
enota
CJMK
UP

Murska Sobota
Rakitovec 44, Črni Kal

Gortanov trg 4, Koper

ŠOUPuporabi

V
lasti
UP
2
m /neto

Skupaj
2
m /neto

*1.005,00

1.005,00

3.400,00
200,00

525,00
360,00

v lasti 2.000,00
v najemu 200,00
Skupaj: 2.200,00
v lasti 885,00

*220,00
180,00
*50,00
80,00
*70,00
* 120,00
505,00
160,00

v uporabi 460,00
v najemu 925,00
Skupaj: 2.270,00

75,25

v najemu 75,25

57,00
*27,96

v lasti 2.780,00
v najemu 57,00
v uporabi 27,96
Skupaj: 2.864,96

457,05

v najemu 457,05

*303,48

v lasti 539,64
v uporabi 303,48
Skupaj: 843,12

*71,00

v uporabi 71,00

2.780,00

539,64

23,70

v lasti 23,70
*168,00

v

CJMK

Drevored 1. maja 9,
Izola

UP

439,00

Kampus Livade

Livade Izola

UP

33.105,00

SKUPAJ STAVB IN
ZEMLJIŠČ: 31

V uporabi,
najemu
2
m /neto

v uporabi 168,00

439,00
33.105,00
V lasti:
45.922,34
V uporabi:
3.049,37
V najemu:
2.856,82
SKUPAJ:
51.828,53
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* prostori so dani v uporabo UP brez najemnine
** v teku je postopek za ureditev lastništva UP VŠZI
*** za Kampus Livade brezplačno prenesene s strani občine Izola komunalno opremljene parcele v
lasti UP: 2167/8, 2167/10, 2167/12 in 2169/4 ter 2169/11 skupaj 9.999,00 m2. Parcele 2167/7,
2167/9, 2167/11 in 2184/1, na katerih je pridobljena stavbna pravica za 99 let – 23.106 m2
komunalno opremljenega zemljišča, za katerega bo potrebno plačati za opremljanje približno
2.079.540 EUR (90 EUR/m2).
Opombe:
Pri UP FM je v okviru prostorov v uporabi všteta tudi knjižnica UP FM in UP PEF v skupni izmeri 126,20 m2/neto (UP PEF:
42,06, UP FM: 84,13).
Članica UP PEF uporablja za izvedbo posameznih predmetov študijskih programov s specifičnimi potrebami (telovadnica,
plesna dvorana) še nekatere druge prostore, za katere so sklenjene najemne pogodbe za krajša obdobja. Take najemne
pogodbe so sklenjene z Gledališčem Koper, Atletskim klubom Koper, osnovnima šolama Koper in Hrvatini ter plesno šolo
Latino.
UP ZRS je locirana na petih lokacijah in sicer v mestnem jedru Kopra, v Piranu, Izoli, Valdoltri in Ljubljani. S podatki o okvirni
vrednosti nepremičnin UP ZRS ne razpolaga .
UP TURISTICA je imela v najemu naslednje prostore: Občina Črnomelj (Kidričeva ulica 18a, Črnomelj), Biotehnična fakulteta
UL (Jamnikova 101, Ljubljana), Regijsko visokošolsko središče v Ptuju (Krempljeva ulica 1, Ptuj), Ljudska univerza v Sežani
(Bazoviška cesta 9, Sežana), Mestna občina Slovenj Gradec (Glavni trg 1, Slovenj Gradec), Visokošolsko in raziskovalno
središče primorske Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica), Radenska-zdravilišče Radenci (Zdraviliško naselje 12,
Radenci), Ratun d.o.o.(Obirska 9, Ljubljana). Podatek kvadratur na teh lokacijah ni prikazan, ker po najemniških pogodbah UP
TURISTICA plačuje najemnino na uro najema.
Od 1.1. 2007 do 30.9. 2007 je imela UP TURISTICA v najemu prostore Avditorija Portorož v izmeri 786,38 m2, v času od 1.1.
2007 do 30.6. 2007 pa tudi prostore Krajevne skupnosti Portorož v izmeri 63 m2.
UP TURISTICA se je oktobra 2007 preselila v nove, lastne prostore v izmeri 3.400 m2. Za potrebe knjižnice je od 1.10. 2007do
31.12. 2007 imela v najemu še 155,13 m2 prostorov v Avditoriju Portorož.

3.5

Sredstva, s katerimi razpolaga univerza

Univerza na Primorskem je v letu 2007 razpolagala s sredstvi v višini 26.193.675 EUR. Največji delež
sredstev, to je 77%, predstavljajo dolgoročna sredstva. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne
razmejitve predstavljajo 22% sredstev, zaloge pa 1% vseh sredstev.
V okviru obveznosti do virov sredstev tvorijo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
27% vseh obveznosti, 73% obveznosti do virov sredstev pa predstavljajo lastni viri in dolgoročne
obveznosti.
Celotni prihodki UP so v letu 2007 znašali 20.661.326 EUR. Največji delež predstavljajo prihodki iz
poslovanja, ki so v največji meri doseženi z izvajanjem javne službe. V okviru javne službe je bilo
ustvarjenih skupno 95% celotnih prihodkov, 5% prihodkov je bilo doseženih iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti.
Po načelu denarnega toka je UP v letu 2007 realizirala skupno 22.283.071 EUR prihodkov. V letu
2007 je UP iz sredstev javnih financ prejela 15.697.623 EUR. Sredstva državnega proračuna
predstavljajo skupno 15.045.564 EUR prejetih sredstev, od tega tvorijo sredstva pristojnega
ministrstva, upoštevajoč tudi sredstva iz naslova investicij, 77% prejetih sredstev iz državnega
proračuna oz. 52% vseh prejetih sredstev v letu 2007. Sredstva za študijsko dejavnost so bila
realizirana v višini 7.552.326 EUR prihodkov, od tega 1.389.615 EUR za izvajanje novih študijskih
programov, ki jih je UP prejela na podlagi Javnega razpisa za razvojne naloge v visokem šolstvu. Za
raziskovalno in razvojno dejavnost je UP prejela 4.339.696 EUR proračunskih sredstev.
Druga neproračunska sredstva za izvajanje javne službe so bila realizirana v višini 5.833.988 EUR,
kar predstavlja 26% vseh prejetih sredstev v letu 2007.

3.6

Organiziranost

Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06) in Statut UP (Uradni list RS, št.
73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP. Določila teh
temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja
študijskega procesa, integriranost stroke in ved ter 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
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1

univerzitetnega prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA ) in širšega mednarodnega
prostora.
Tri avtonomije (avtonomija poučevanja, raziskovanja in poslovno-finančna avtonomija) se lahko
izvajajo le ob dobro strukturirani, vendar prožni organiziranosti univerze. Usmeritve bolonjskega
procesa že vplivajo na spreminjanje institucionalne kulture visokega šolstva ter posledično tudi na
spremembe zakonodaje na področju visokega šolstva. Težnje po prenovi zakonodaje, ki ureja visoko
šolstvo in znanost (združitev zakonov), je v skladu s potrebami UP, ki v svoji organiziranosti združuje
obe dejavnosti v integrirano učinkovanje. Tema področjema se nedvomno pridružuje področje
sodelovanja z gospodarstvom in s širšim prostorom, kar se udejanja preko Sveta zaupnikov UP,
Konzorcija za izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike, Univerzitetnega inkubatorja in tudi
organizacije posebne oblike izobraževanja Šole načrtovanja oziroma v angleščini Design School –
D.School.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Statut UP omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih podrobneje uredijo z
internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje temeljnih in drugih
dejavnosti.
Članice UP so zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo
dejavnosti v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstvenoraziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa nastopajo v
pravnem prometu pri izvajanju dejavnosti iz 2. odstavka 24. člena Statuta UP. Članice opravljajo te
dejavnosti tako, da ne ovirajo izvajanja dejavnosti, ki je javna služba, in zagotovijo nadomestilo
stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Za izvajanje teh dejavnosti lahko članica zaposluje v
skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor članice. V letu 2006 je UP vključevala tri fakultete
(Fakulteta za humanistične študije Koper – UP FHŠ, Fakulteta za management Koper – UP FM in

1

European Higher Education (EHEA), European Research Area (ERA)
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Pedagoška fakulteta Koper – UP PEF), dve visoki šoli (Turistica – Visoka šola za turizem Portorož –
UP Turistica in Visoka šola za zdravstvo Izola – UP VŠZI), dva raziskovalna inštituta (Znanstvenoraziskovalno središče Koper – UP ZRS in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper –
UP PINT) ter Študentske domove – UP ŠD. V letu 2006 je UP pričela s formalnim postopkom
ustanavljanja nove članice – Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
– UP FAMNIT. Konec leta 2006, 20. 12. 2006, je Državni zbor RS na svoji 23. redni seji sprejel
spremembo Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 137/06); UP FAMNIT je tako postala nova
članica UP. S tem je UP dopolnila pomanjkanje institucionalne podpore področju naravoslovja in
tehnike.
Tabela 7: Članice UP in odgovorne osebe članic
Članica UP

Odgovorna oseba
na dan 31.12. 2007

Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za humanistične 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. Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP
Turistica)
6. Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Raziskovalna zavoda
7. Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
8. Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
Koper (UP PINT)
Drugi zavod
9. Študentski domovi (UP ŠD)

doc. dr. Vesna Mikolič, dekanja
prof. dr. Egon Žižmond, dekan
prof. dr. Dragan Marušič, dekan
izr. prof. dr Stanko Pelc, dekan
prof. dr. Marija Ovsenik, dekanja
doc. dr. Nadja Plazar, dekanja
znanstveni svetnik
Darovec, direktor

dr.

Darko

prof. dr. Andrej Brodnik, direktor
Dorijan Maršič, direktor

Tabela 8: Organi UP
Organi UP
na dan 31.12. 2007
Rektor UP
Senat UP

Upravni odbor UP
Študentski svet UP

prof. dr. Rado Bohinc (do 21. 11. 2007 Lucija Čok,
znanstvena svetnica)
Predsednik: prof. dr. Rado Bohinc (znanstvena
svetnica dr. Lucija Čok je bila predsednica do
vključno oktobra 2007)
predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalčič
predsednik: Danijel Bandelj

Rektor UP. Rektor UP je prof. dr. Rado Bohinc, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil
za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata dne 21. 11. 2007.
Rektor UP je za štiriletno mandatno obdobje imenoval dva prorektorja in sicer:
- prorektor za študijske zadeve UP: doc. dr. Roberto Biloslavo in
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: izr. prof. dr. Rado Pišot, višji
znanstveni sodelavec.
Prof. dr. Bohinc je prevzel rektorske časti in dolžnosti od prve rektorice UP, znanstvene svetnice dr.
Lucije Čok, ki je 21. novembra 2007 končala štiriletno mandatno obdobje v katerem je sodelovala z
dvema prorektorja in sicer s:
- prorektorjem za študijske zadeve UP: prof. dr. Andrejem Brodnikom in
- prorektorjem za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: prof. dr. Milanom Bufonom,
znanstvenim svetnikom.
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
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drugi splošni akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjvanje tem doktorskih disertacij, odločanje o
statusu članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje
meril o ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP ima 30 članov, in sicer 24
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter 6 predstavnikov študentov. Mandat članov iz vrst
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja štiri leta, članov iz vrst študentov pa dve leti.
Senat UP se je prvič sestal na konstitutivni seji dne 4. 9. 2003 in v tem mandatu zadnjič na 41. redni
seji 11. julija 2007. Nov senat se je konstituiral 19. 9. 2007.
Upravni odbor UP. Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloča predvsem o gospodarskih
zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Način delovanja Upravnega odbora UP podrobneje
določa poslovnik. Upravni odbor UP ima 9 članov, 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 članov pa štiri leta. Upravni odbor UP v sedanji sestavi se je konstituiral
na seji dne 18. 6. 2007.
Upravni odbor UP ima svoje posvetovalno telo – Svet zaupnikov UP, katerega člani so predstavniki
gospodarskih družb, občin, obalne interesne skupnosti za pripadnike italijanske narodnosti,
gospodarske zbornice Slovenije in UP. Svet zaupnikov, ki mu predseduje Igor Bavčar, predsednik
uprave skupine Istrabenz, tako predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi
skupnostmi. Kot tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko
sodelovanja univerze z gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.
Študentski svet UP. Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja
Študentskega sveta UP podrobneje določa poslovnik. Študentski svet UP sestavljajo študenti –
predsedniki študentskih svetov visokošolskih zavodov UP. Mandat članov traja dve leti.
Tabela 9: Komisije Senata UP
Ime komisije Senata UP
Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)
Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
UP (KZRD UP)
Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)
Komisija za meduniverzitetno in mednarodno
sodelovanje UP (KMMS UP)
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela
na UP (KSSK UP)
Statutarna komisija UP (KOST UP)
Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske
programe Univerze na Primorskem (KP UP)

Predsednik
na dan 31.12. 2007
doc. dr. Maja Čemažar
doc. dr. Roberto Biloslavo
izr. prof. dr. Rado Pišot
doc. dr. Mojca Marija Terčelj
Izr. prof. dr. Lucija Čok,
znanstvena svetnica
ni konstituirana
ni konstituirana
viš. pred. dr. Borut Stražišar,
namestnik pred.

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
Univerzitetni centri in enote. UP je v štirih letih delovanja ustanovila dve infrastrukturni enoti in dva
univerzitetna centra, katerih namen je povezati aktivnosti članic na nekaterih področjih, ki so skupnega
pomena za celotno univerzo. S sinergičnim delovanjem bo tem dejavnostim omogočen hitrejši razvoj.
Tabela 10: Univerzitetni enote in centri
Enote in centri UP
Infrastrukturni enoti
Računalniško-informacijski center UP (RIC UP)
Ameriški kotiček Koper (AK UP)
Univerzitetna centra
Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP
(CJMK UP)

Sedež
Garibaldijeva 18 a, Koper
Titov trg 4, Koper
Gortanov trg 7, Koper
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Enote in centri UP
1
Center za šport UP (CŠ UP)

Sedež
(še ni določen)

Opomba:
1
CŠ UP je bil ustanovljen decembra 2006.
V letih 2007 in 2008 čaka UP še pomemben korak povezovanja knjižnic posameznih članic v enotno Univerzitetno knjižnico UP
(UK UP), ki bo, v skladu z elaboratom, katerega je potrdil Senat UP, mrežno organizirana.

3.7

Okolje, v katerem deluje univerza

UP se zaveda pomena povezovanja z institucijami v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, tako na
nacionalni kot na mednarodni ravni, kakor tudi sodelovanja s širšim družbenim okoljem, še zlasti z
gospodarstvom. Ob zavedanju pomena lastne avtonomije v procesu razvoja in odličnosti znanja se
UP trudi razvijati in izboljšati tudi svojo neposredno prepoznavnost in uporabnost v prostoru kjer deluje
in širše. V ta namen UP nadgrajuje svojo organiziranost v stalnem stiku s predstavniki okolja in
gospodarstva ter išče nove vzvode in možnosti za intenzivnejše sodelovanje in povezovanje.
Navedeno velja tudi za članice, ki povezave vzpostavljajo glede na specifiko svojih študijskih in
raziskovalnih programov in področij.
3.7.1 Sodelovanje z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami
UP je v kratkem času delovanja vzpostavila široko mrežo povezav znotraj slovenskega in
mednarodnega visokošolskega prostora.
Sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru. UP je od leta 2004 vključena v Rektorsko
konferenco, v okviru katere slovenske univerze dobro in usklajeno sodelujejo. 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 v letu 2006 ustanovljenega Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja
in inovativnih tehnologij na Primorskem.
V nacionalnem prostoru se je nadaljevalo uspešno sodelovanje z raziskovalnimi inštituti, s katerimi je
univerza že v preteklih letih sklenila sporazume (Inštitut za narodnostna vprašanja, Kemijski inštitut
Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Institut Jožef Stefan). V letu 2007 je bilo
intenzivnejše sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za biologijo in njegovo enoto Morsko biološko
postajo Piran zaradi začetka izvajanja prvega skupnega študijskega programa Morska biologija.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru. UP je od svojega nastanka do danes
sklenila 22 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o sodelovanju, od tega 4 v letu 2004, 4 v letu
2005, 9 v letu 2006 in 5 v letu 2007. Začetnim 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 2007 se je tako, 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 podale tuje institucije, kar kaže na vse večjo
prepoznavnost UP in povečanje zanimanja tujih visokošolskih institucij za sodelovanje z našo
univerzo.
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, priprav na 7. OP in projektov Interreg) in
posameznih pogodb o študijskih izmenjavah v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus.
V letu 2007 se je kot oblika uspešnega mednarodnega povezovanja nadaljevalo delovanje lektorata
slovenščine na Univerzi Cà Foscari v Benetkah, Italija, začel pa se je izvajati tudi prvi skupni študijski
program UP (skupni podiplomski magistrski študijski program Morska biologija; partnerji: UP, Univerza
v Trstu, Nacionalni institut za biologijo – Morska biološka postaja Piran in Inštitut za oceanografijo in
eksperimentalno geofiziko iz Trsta).
3.7.2 Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami
UP že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi
organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj
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študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju gospodarstva
in tudi države kot celote. Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP.
Neposredno povezavo z gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja
Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko
izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. Prav preko UIP bo
UP lahko razvijala še tesnejše sodelovanje z gospodarstvom in s trgom dela ne le po zaključku
posameznih ravni študija, pač pa tudi med samim študijem, in sicer na ravni vsebin in s sodelovanjem
izvajalcev iz prakse v študijskem procesu članic UP.
UP je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2003 z ustanovitvijo posebnega telesa –
Sveta zaupnikov UP, ki predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. Ime sicer ni
izvirno (Board of Trusties so v zahodnem in ameriškem svetu izvršni organi univerz); delovanje
podobnega telesa kot formalne oblike sodelovanja gospodarstva z univerzo pa je v slovenskem
akademskem prostoru novost.
Svet zaupnikov UP je po Statutu UP posvetovalno telo Upravnega odbora UP, ki v vlogi
programskega sveta za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi svetuje in sodeluje z
univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in znanstvene uspešnosti.
Sestavljajo ga predstavniki gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran in
Sežana.
Predsednik Sveta zaupnikov UP je tudi član skupnosti zaupnikov CEEUN (Central European
Universities Network).
3.7.3 Vključevanje v širše družbeno okolje
UP je že od svojega nastanka tesno vpeta v okolje. Velik korak pri vključevanju v širše družbeno
okolje je univerza v letu 2005 naredila z ustanovitvijo kulturnega in informacijskega centra Ameriški
kotiček UP (AK UP) in Centra za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP).
Ustanovitev AK UP je rezultat zelo dobrega sodelovanja UP z Veleposlaništvom ZDA. 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 brezplačna za vse uporabnike. Poleg tega AK
UP nudi brezplačno svetovanje študentom ter informacije o študijskih in raziskovalnih štipendijah v
ZDA. Najbolj odmevna pa so predavanja, knjižne debate, filmski in glasbeni večeri ter druge prireditve,
ki jih organizira AK UP. Glede na to, da je bilo v letu 2007 realiziranih kar dvakrat več prireditev od
načrtovanega, ocenjujemo, da je AK UP začel zelo uspešno uresničevati svoje poslanstvo.
Poslanstvo CJMK UP lahko strnemo v naslednje postavke: ponuditi čim več jezikovnih tečajev vsem
študentom UP, kakor tudi drugim zainteresiranim, utrditi pristop samostojno vodenega učenja jezikov,
dopolnjevati učno tehnologijo in vzpostaviti strukturo, ki poleg jezikov ponuja učečim se tudi
medkulturno izkušnjo. V letu 2005/06 je CJMK UP ponujal tečaje angleščine, italijanščine, francoščine
in ruščine. Primerjava števila vpisanih v jezikovne tečaje kaže na velik porast, in sicer je bilo v
študijskem letu 2005/06 skupno 70 tečajnikov, v letu 2006/07 pa že 295. K temu je vsekakor vplivala
tudi razširitev ponudbe z jezikovnimi tečaji španščine in nemščine. V študijskem letu 2006/07,
natančneje v februarju 2007, je CJMK UP začel tudi z izvajanjem kulturnih večerov, ki so se izkazali
kot zelo dobrodošli – udeležba je namreč vse številčnejša, kar lahko povežemo tudi z zanimivimi in
aktualnimi tematikami.
CJMK UP je bil ustanovljen po vzorcu centrov na Evropskih univerzah, ki jih povezuje mednarodno
združenje CERCLeS. CJMK UP ni član tega združenja, ker v Sloveniji ne obstoja še nacionalno
združenje univerzitetnih jezikovnih centrov. Center uspešno nadaljuje s svoji poslanstvom in sicer
ponuditi čim več jezikov svojim študentom in zaposlenim na UP ter oblikovati v okolju, kjer deluje,
spodbude za medkulturno osveščenost in strpnost do drugega in drugačnega. V letu 2007 se je
nadaljevalo poučevanje francoščine, ruščine, španščine in nemščine na ravneh A1, A2 ter angleščine
in italijanščine na ravneh A1, A2, B1, B2. Primerjava števila vpisanih v jezikovne tečaje kaže na velik
porast: v študijskem letu 2005/06 skupno 70 tečajnikov, v letu 2006/07 že 295, v letu 2007 / 08 pa se
pridružuje temu številu 167 na novo vpisanih študentov. V februarju 2007 je CJMK UP začel tudi z
izvajanjem kulturnih večerov, ki se uresničujejo v okviru posebnega projekta, katerega nosilec je
ŠOUP. V letu 2007 je bilo izvedenih 8 kulturnih torkov na teme: francoska in slovenska vinska kultura,
poljska mladina, indijska glasba in ples, rimsko sladko življenje, ruski značaji, karibski utrip,
izseljeništvo Urugvaja, svetovljanstvo Borisa Pahorja. Udeležba presega interes študentov, vse več je
gostov iz obalnih mest.
Navedene oblike sodelovanja omogočajo posamezni članici in univerzi kot celoti kakovostno vpetost v
širši družbeni prostor in predstavljajo živi most povezovanja in izmenjave potreb in izkušenj med
pedagoško-raziskovalnim področjem in gospodarskimi in javnimi službami.
Večina članic UP se je v letu 2005/06 s širšim družbenim okoljem povezovala preko vključevanja
svojih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v različna predavanja, preko organizacije in soorganizacije
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okroglih miz na aktualne teme, preko seminarjev in delavnic ter strokovnih oz. znanstvenih konferenc
ki so odprte za širšo javnost.

21

4 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
4.1

Zakonske in druge pravne podlage

UP deluje na podlagi zavezujočih 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 področij (javne finance,
delovna zakonodaja idr.). V letu 2007:
a) Zakonske in druge pravne podlage na področju visokega šolstva:
− Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo ZViS-UPB3),
− Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/2002),
− 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),
− 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),
− 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, članic univerz, od leta 2004 do
leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06),
− Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04),
− 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),
− 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 storitev (Ur. l.
RS, št. 56/98, 101/04),
− Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 45/94, 78/98),
− Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06),
− Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
− Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji (Ur. l.
RS, št. 14/99),
− Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih
priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 6/2005),
− Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/07),
− Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05, 20/06,
65/06, 43/07),
− Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. Rs, št. 31/06),
− Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti
in tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/06),
ter drugi podzakonski akti.
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b) Zakonske in druge pravne podlage na področju znanosti:
− Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (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 proračunskih 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.12/05),
− Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, 73/06),
− Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07),
− Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
−
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
− Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur.l. RS, št.
12/05),
− 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 področjih javnega interesa (Ur. l. RS, št. 12/05),
− Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06),
− 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 sestankov (Ur. l. RS, št.
12/0, 24/06),
− Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/05),
− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 24/06),
− Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih
publikacij (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 24/06),
− Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št.
12/05, 53/06),
− Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 39/06)
ter drugi.
c) Pravne podlage UP:
− Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07),
− Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti (št. 0221-13/05, 19.12.2005),
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa(0221-08/07,
4.6.2007),
− Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.12.2005),
− Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (št. 0221-11/05, 14.12.2005),
− Merila za razporejanje letnih sredstev Univerze na Primorskem (št. 0221-11/07, 16.7.2007),
− Pravilnik o študentski izkaznici (št. 0221-07/07, 11.4.2007),
− Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (št. 0221-06/05, 6.7.2005; 0221-11/06,
13.12.2006),
− Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja UP ter oblikovanje tričlanskih strokovnih
komisij (30.11.2006 in 22.10.2007),
− Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s
posebnim statusom (št. 0221-02/05, 10.3.2005),
− Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP (št. 022103/05, 8.6.2005; 0221-04/05, 6.7.2005; 0221-09/07, 13.6.2007),
− Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah
o zaključenem izobraževanju na UP (št. 0221-05/05, 8.7.2005),
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−
−
−

Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja (št. 0221-08/05, 21.9.2005; 022105/06,
13.5.2006),
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št. 500/2004,
31.05.2004),
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št.
499/2004, 31. 05. 2004),
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
Univerze na Primorskem (št. 0221-07/04, 19.01.2004; 0221-7/05, 19.11.2005; 0221-10/05,
14.12.2005), Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in sodelavcev UP (0221-7/05, 21.9.2005),
Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št.
0221-1/05, 9.2.2005),
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem (št. 0221-09/06, 19.6.2006),
Pravilnik o organizacijskih enotah univerze (št. 0221-02/06, 15.2.2006; 0221-12/06,
13.12.2006),
Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem (št. 0221-13/06,
20.9.2006),
Akt o delovanju Centra za jezike in medkulturno komunikacijo Univerze na Primorskem (št.
0221-10/06, 14.6.2006),
Akt o delovanju Ameriškega kotička Koper Univerze na Primorskem (št. 0221-11/06,
20.9.2006),
Akt o delovanju Računalniško informacijskega centra Univerze na Primorskem (št. 022112/06, 20.9.2006),
Akt o delovanju Centra za šport UP (št. 0221-04/07, 4.4.2007),
Akt o delovanju univerzitetnih kateder (št. 0221-10/07, 11.7.2007),
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na
Primorskem (št. 0221-13/06, 13.12.2006),
Navodila za pripravo skupnih programov na UP (št. 0221-14/06, 10.11.2006),
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov (št. 0221-9/07, 10.10.2007),
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP (0221-05/07, 11.4.2007),
Pravilnik o volitvah rektorja UP (0221-02/07, 21.3.2007),
Pravilnik o volitvah organov UP (0221-01/07, 14.2.2007),
Navodilo za izvajanje prijavo-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe UP (0221-16/06, 8.11.2006),
Akt o organiziranosti in sistemizaciji DM UP ter Spremembe in dopolnitve akta o
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP (0221-02/07, 21.9.2007),

in ostali podstatutarni akti UP in članic UP.

4.2

Dolgoročni cilji

V razvojnem programu za obdobje 2004 – 2008 si je UP postavila cilje, ki jih želi doseči s skrbnim
izborom izobraževalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter s prenovo študijskih programov. Ti cilji
so:
1. Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje in raziskovanje. Na področju
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo UP kakovost svojega
delovanja gradila na primerljivem izobraževalnem in raziskovalnem delu ter na razvoju
njej lastnih raziskovalnih področij. Lastno kompetitivnost bo UP morala utemeljiti z
nadpovprečno kakovostnim in mednarodno primerljivim raziskovalnim delom ter z
razvijanjem njej lastnih raziskovalnih področij. Na ta način se bo lahko po eni strani
enakovredno vključevala v mednarodne akademske in raziskovalne mreže, po drugi strani
pa utemeljevala svojo odličnost in prepoznavnost, s tem pa tudi mednarodno privlačnost,
na tistih raziskovalnih področjih, h katerim bo prispevala nova spoznanja. Doslej
podpisanim sporazumom s tujimi univerzami (Trst, Benetke, Celovec, Videm, Sarajevo,
Zadar, Megatrend Beograd, Bielsko-Biala, Macerata, Zenica, Tuzla, Reka, Miami-ZDA,
Tajvan-Kitajska) se bo letu 2007 pridružilo več novih (Haifa-Izrael, Perugia-Italija,
Tampere-Finska in drugi). Sodelovanje z univerzami se bo uresničevalo na osnovi
programov med sodelujočimi članicami univerz. Mednarodnim študijskim programom s
področja družboslovja in naravoslovja, ki jih že pripravljamo s sosednjimi univerzami
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(Univerza v Trstu, Vidmu, Benetkah in Celovcu), ter mednarodnim projektom članic, bodo
sledili drugi študijski programi in raziskovalni projekti (Interreg projekti, programi EU),
najprej z bližnjimi univerzami, nato 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. Mobilnosti s
skoraj 100 univerzami, v katero je v letu 2006 bilo vključenih 60 študentov UP, se je v letu
2007 pridružilo 20 univerz.
2. Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države. UP razvija
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. Svet zaupnikov UP (svetovalno telo Upravnega odbora UP,
sestavljeno iz predstavnikov gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper,
Izola, Piran in Sežana) je oblika neposrednega sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja
na regijski ravni pri načrtovanju dejavnosti UP. To sodelovanje se je z delovanjem
Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP), ki se je leta 2006 preselil v nove poslovne
prostore, ter z ustanovitvijo Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem v istem letu, še okrepilo.
3. 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 preučevanju znanstvenih disciplin,
kot v prilagajanju zahtevam trga dela. Zato bo morala UP poskrbeti za povečevanje
sinergijskega delovanja med svojimi članicami pri razvijanju interdisciplinarnih študijskih
programov na obeh podiplomskih stopnjah. Na pobudo Senata UP je bila že pripravljena
vizija razvoja študijskih programov do leta 2009/10, vključno s programom sodelovanja
med članicami pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov. Senat UP je sprejel
tudi Navodila za pripravo skupnih študijskih programov, ki bodo usmerjala oblikovalce
novih skupnih programov s tujimi in slovenskimi univerzami. Navodila so nastala na
osnovi izkušenj prvega skupnega programa z Univerzo v Trstu. Z uveljavljanjem
prioritetnih ciljev na znanju temelječe 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.
4. Prenova vsebin in izvajanja programov. Cilji UP in članic se preverjajo v letnih
(poslovnih in samoevalvacijskih) poročilih, nadgradnjo in korekcije pa načrtujejo v letnih
programih dela. Po uvajalnem obdobju v letu 2004 (glej www.upr.si/prenova) so članice
začele s prenovo svojih programov oziroma so predložile nove in prenovljene programe v
akreditacijo. V študijskem letu 2006/07 je UP razpisala tri prenovljene in pet novih
bolonjskih programov 1. stopnje, v pripravi pa je kar 10 programov 2. stopnje, od tega so
štirje že akreditirani. V skladu z Razvojnim programom UP 2004 – 2008 (glej točko
Uveljavljanje novih znanj in novih poklicev) ter težnjo po bolj uravnoteženem razvoju
družboslovno-humanističnih ter naravoslovno-tehničnih ved si je UP kot prioriteto
postavila ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Koper, ki je prve študente vpisala v študijskem letu 2007/08. V letu 2007 sta UP Turistica
in UP VŠZI začeli postopek za preoblikovanje v fakulteti.
5. 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 učitelji 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 izenačevala izvedbo in kakovost rednega in izrednega študija (v
številu kontaktnih ur, izvedbi predavanj in vaj itd.), okrepila uvajanje in uporabo aktivnejših
metod poučevanja (e-učenje in e-poučevanje) ter v izvajanje študija vključila sodobne
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Že od študijskega leta 2003/04 se razmerje
med rednim in izrednim študijem postopoma izboljšuje v korist rednega študija, v
študijskem letu 2006/07 pa število rednih dodiplomskih študentov doseglo številko 2.835,
kar predstavlja 53 % vpisane populacije na dodiplomskem študiju. Te težnje po
uravnoteženosti bomo nadaljevali v smislu prehodov med delom in izobraževanjem, s
kreditnim vrednotenjem študijskih programov po ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), priznavanja predhodno pridobljenih znanj in usposobljenosti,
krajših oblik doizobraževanja ter programov usposabljanja in izpopolnjevanja. V naslednjih
štirih letih bo UP v različne oblike doizobraževanja in izpopolnjevanja vključila čim večje
število udeležencev izobraževanja. Na ta način ima UP možnost pritegniti trg dela kot
bodočega sofinancerja programov visokošolskega izobraževanja in izpopolnjevanja.
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6. Vključenost 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) omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje
smernic Bolonjskega procesa v Sloveniji. UP je pristopila v različna združenja in oblike
sodelovanja evropskih in regijskih univerz (Rektorska konferenca Alpe-Jadran, InterUniversity Centre Dubrovnik, EuroMed Permanent University Forum in drugi), prednostno
na področju alpsko-jadranskega prostora, ter v tem okviru že pričela izvajati nekatere
skupne pobude na raziskovalnem in izobraževalnem področju. Podobne skupne pobude
je UP pričela razvijati tudi na področju mobilnosti študentov, in sicer s podpisom
sporazuma z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru o vzpostavitvi programa
»Nacionalna mobilnost« ter na področju mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov s
podpisom dogovora o sodelovanju med UP Primorskem, Univerzo v Mariboru in Univerzo
v Novi Gorici.
7. Raziskovanje – temeljni pogoj za kvaliteto izobraževalnega dela. UP v svojo
organizacijsko strukturo vgrajuje oblike integralnosti raziskovalnega in pedagoškega dela
ter s tem zagotavlja učinkovitejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajočih 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 učitelje, s štipendiranjem perspektivnih
študentov doma in v tujini, z vključevanjem študentov v raziskovalno delo, z
razpisovanjem raziskovalnih doktorskih tem in z večjo usmerjenostjo samega
raziskovalnega dela v domače ter mednarodno okolje. Komisije Senata UP in rektorat UP
so v sprejem predložili več pravilnikov in meril, ki usklajujejo delo članic na ravni univerze
(izvolitve v nazive, sprejem študijskih programov, organizacija doktorskega študija,
kreditno vrednotenje po ECTS, organizacija infrastrukturnih enot univerze idr.). V okviru
veljavne zakonodaje, ki sicer delno omejuje integracijo raziskovalnega in pedagoškega
dela na univerzah, UP spodbuja delovna razmerja, ki združujejo dejavnosti izobraževanja
in raziskovanja ter vključujejo strokovnjake iz gospodarstva v pedagoški proces. UP
razvija integrirana merila za izvolitve v pedagoške in znanstvene nazive, s tem v zvezi tudi
integrirana merila za spremljanje kakovosti na obeh področjih. UP si bo nadalje
prizadevala za povečevanje deleža domicilnega kadra ter za dvig kakovosti študija.
8. V okviru sistema globalnega financiranja univerz bomo delež financiranja iz proračuna
za znanstvenoraziskovalno delo do leta 2008 dvignili na vsaj 35 % (programsko in
projektno financiranje NRRP), pri samem znanstvenoraziskovalnem delu pa težili k
povečevanju deleža za raziskave in inovacije na 30 % pridobljenih sredstev iz
gospodarstva in sredstev mednarodnih raziskovalnih programov (7. okvirni program in
Interreg projekti). Težili bomo k bolj uravnoteženi razporeditvi znanstvenoraziskovalnih
področij na univerzi. Ob tem bo UP sledila načelom utrjevanja trojne avtonomije univerz:
avtonomije raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega delovanja.
9. Vseživljenjsko učenje in izzivi novih študentskih populacij. Nova pričakovanja in
zahteve po vseživljenjskem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju temelječe
družbe – zahtevajo od UP prilagajanje novi študentski populaciji, tako po sistemskoorganizacijski plati kot tudi pri programih študija. Študentska populacija vse bolj pokriva
vse starostne ravni, ki si želijo nadaljnjega izobraževanja in dejavnega vključevanja 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.
10. Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje. UP bo spodbujala razvijanje
umetniških študijskih usmeritev ter umetniško ustvarjalnost študentov in visokošolskih
učiteljev. 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.
11. 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 način,
z opazovanjem in s proučevanjem lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne
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stvarnosti, tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodočnost nove evropske
paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega kontinenta in širše. Razvijanje
tesnejših oblik sodelovanja med UP in gospodarstvom ter prehodi med trgom dela ne
potekajo le po zaključku posameznih ravni študija, pač pa tudi med samim študijem, in
sicer na ravni vsebin in s sodelovanjem izvajalcev iz prakse v študijskem procesu članic
UP. Da bi spodbudila tovrstne izmenjave je UP ustanovila Univerzitetni inkubator
Primorske (UIP), ki bo študentom omogočil, da pred zaključkom študija spoznajo
neposredno nastajanje gospodarskega poslovnega sistema, saj bodo udeleženi pri
oblikovanju »spin-off« podjetij in razvojnih centrov. Program dela Sveta zaupnikov UP
postavlja osnove za trdno, uresničljivo in učinkovito sodelovanje in izmenjavo storitev ter
podlago za vzajemno učenje in prenos znanj med UP in uporabniki.
12. Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. RS je ob ustanovitvi UP zagotovila
finančno podporo za investicije UP v temeljne razvojne programe na področju
izobraževanja in znanosti, t. i. “tretji šolski tolar”. S sredstvi, načrtovanimi v investicijskem
programu do leta 2008 in z Zakonom o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov,
najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. l. RS, št. 29/06;
ZPUPSSP), bo omogočila izvajanje obstoječih programov, delno pa tudi razvoj novih
študijskih programov in nove raziskovalne infrastrukture. Nove prostore iz teh sredstev so
že pridobili UP VŠZI, UP FHŠ in UP Turistica, v obnovljeno Armerijo pa se je preselil tudi
rektorat UP. S prostorsko stisko se še vedno srečujejo ostale članice UP, zlasti UP PINT,
UP PEF in UP FM. Kampus Livade, namenjen naravoslovju, računalništvu in sodobnim
tehnologijam, pa je uresničljiv z združevanjem sredstev univerze, države in strukturnih
skladov EU. Podlage za kandidiranje na sklade so v pripravi (natečaj, lokacijski načrt, itd.).
Z načrtovanjem prvih 170 postelj se je v letu 2007 začela pospešena priprava iizgrradnje
študentskih domov. V okviru nacionalnega projekta »4000 postelj« UP pričakuje enako
obravnavo kot so jo deležne ostale univerze v RS, ki z dolgoročnim 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.

4.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007

Izobraževalna dejavnost
- Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih
programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih in
prenovljenih študijskih programov.
- Uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov
vseživljenjskega izobraževanja.
- Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa.
- Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov.
- Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo obstoječih in novih
(letnikov in) študijskih programov.
- Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter
materialnih pogojev delovanja.
- Priprava in izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja na področju izvajanja izobraževalne
dejavnosti.
- Povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP).
- Povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj.
- Sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim
okoljem.
- Vzpostavitev pogojev za začetek delovanja nove članice UP – Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT).
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Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnosti
- Dvig uspešnosti in kakovosti raziskovalnega dela.
- Povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom.
- Krepitev sodelovanja z raziskovalnimi institucijami in drugimi uporabniki znanja v domačem in
mednarodnem okolju.
- Pridobivanje mednarodnih sredstev v okviru projektov in programov EU.
- Spodbujanje, spremljanje in usmerjanje raziskovalnega dela študentov na podiplomskih
študijskih programih.
- Skrb za mlade raziskovalce in povečanje števila mladih raziskovalcev.
- Promocija raziskovalne in razvojne dejavnosti UP.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
- Povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev,
uspešna uveljavitev novega programa nacionalne mobilnosti za študente.
- Aktivno sodelovanje s tujimi univerzami in prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov.
- Izvajanje obstoječih evropskih in drugih mednarodnih projektov na področju izobraževanja in
znanstveno-raziskovalnega dela ter pridobitev novih evropskih in drugih mednarodnih
projektov in sodelovanje v njih.
- Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže.
- Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in v
tujini ter druge aktivnosti v povezavi s promocijo UP in pritegnitvijo študentov iz tretjih držav.
- Organizacija delavnic, seminarjev, konferenc in poletnih šol.
Študenti in diplomanti
- Spodbujanje študentov k oblikovanju kakovostnega programa obštudijskih dejavnosti na
področju kulture, umetnosti in športa ter podpora pri realizaciji programa obštudijskih
dejavnosti.
- Ustanovitev kluba za karierno spremljanje diplomantov (Alumni klub).
- Oblikovanje služb za študijsko in poklicno usmerjanje študentov.
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti
- Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega procesa ter
organiziranosti univerze in njenih članic.
- Uvedba enotnih kazalnikov za samoevalvacijo članic UP.
- Priprava letnih samoevalvacijskih poročil članic in univerze, obravnava poročil na ustreznih
organih in delovnih telesih članic in univerze ter uvajanje izboljšav na podlagi ugotovitev
samoevalvacije.
- Priprava internih aktov za spremljanje odziva pomembnih ciljnih skupin (diplomanti,
zaposleni).
- Redno pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu študentov in drugih pomembnih ciljnih
skupin, analize podatkov ter razprava o pridobljenih odzivih.
- Priprava ožjega izbora sorodnih univerz in kazalnikov za primerjavo.
- Razvoj tutorstva kot sistema študijske pomoči študentom.
- Izvedba letnih posvetov in delavnic na temo kakovosti.
Zaposlovanje in kadrovska politika
- Povečanje števila matično zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter doseganje
ravnovesja med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev in prevzemnikov dela na podlagi podjemnih pogodb.
- Skrb za usklajeno rast števila v visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter skrb za
zaposlovanje in razvoj mlajšega kadra.
- Spodbujanje izobraževanja vseh zaposlenih s posebnim poudarkom na pedagoškoandragoškem usposabljanju in izobraževanju za uporabo informacijsko komunikacijsko
tehnologije v pedagoškem procesu.
- Spodbujanje aktivnega vključevanja pedagoških delavcev v raziskovalne projekte ter
aktivnega vključevanje raziskovalcev v pedagoško delo.
- Spodbujanje zaposlovanja priznanih strokovnjakov iz prakse ter skrb za prenos znanja v obe
smeri.
- Spodbujanje vključevanja v izobraževalno in znanstveno-raziskovalno ter umetniško delo
visokošolske učitelje in raziskovalce iz tujih univerz.
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-

Obnova meril in navodil za izvolitve v pedagoške in raziskovalne nazive ter racionalizacija
postopkov za izvolitve v nazive zaposlenih.
Povečanje števila strokovnega in administrativnega osebja za tekoče izvajanje dejavnosti
oziroma za zapolnitev kadrovsko podhranjenih strokovnih področij.
Načrtovanje in spodbujanje aktivnosti z namenom spremljanja in povečanja zadovoljstva
zaposlenih.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
- Tekoče izvajanje načrta investicij univerze.
- Pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti posameznih članic.
- Povečanje bivalnih kapacitet študentskih domov.
- Tekoče investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
Informatizacija univerze
- Oblikovanje kompatibilnega informacijskega sistema UP za področje kadrov, računovodstva in
temeljnih dejavnosti univerze (izobraževanje, raziskovanje, mednarodno sodelovanje).
- Razvoj, nadgraditev oziroma dopolnitev visokošolskega informacijskega sistema ter
izboljšanje informacijske strukture.
- Povečevanje informatizacije pri izvajanju upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih
nalog.
Knjižnična in založniška dejavnosti
- Vzpostaviti pogoje za začetek delovanja univerzitetne knjižnice.
- Zagotoviti pogoje za kakovostno delo obstoječih knjižnic članic.
- Povečati število enot knjižničnega gradiva za potrebe izobraževanja študentov in zaposlenih
na univerzi in njenih članicah.
- Izboljšati ponudbo elektronskih revij in baz podatkov ter vzpostaviti sistem izobraževanja
uporabnikov knjižnic.
- Pridobiti finančna sredstva za nabavo knjižničnega gradiva in delo knjižnic.
- Spodbujati visokošolske učitelje k pripravi učnih gradiv za predmete, zlasti na dodiplomskem
študiju.
- Izvajati izobraževanja za uporabnike, zlasti knjižnična informacijska znanja za samostojno
uporabo virtualne oz. digitalne knjižnice.
- Uspešno nadaljevanje izvajanja založniške dejavnosti in vzpostavitev lastne založbe
(posamezne članice).
Financiranje univerze in njenih članic
- Zagotovitev sredstev za kakovostno izvedbo študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje.
- Priprava in izvedba ukrepov racionalizacije poslovanja na področju izobraževalne dejavnosti
(na posameznih članicah).
- Povečati prihodek iz raziskovanja in iz projektov za gospodarstvo.
- Povečati prihodek iz izvajanja programov za izpopolnjevanje in drugega izobraževanja v
sklopu vseživljenjskega izobraževanja.
Sodelovanje z okoljem
- Intenzivnejše povezovanje in nadaljnje vzpostavljanje partnerskega odnosa z institucijami s
področja gospodarstva in negospodarstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
- Ponuditi kakovostne storitve okolju na področju dejavnosti članic.
- Vključevanje institucij s področja gospodarstva in negospodarstva v pedagoško in
raziskovalno delo članic.
Promocija univerze in stiki z javnostmi
- Oblikovanje strategije odnosov z javnostmi.
- Povečanje prepoznavnosti univerze in njenih članic s promocijo študijskih programov v
Sloveniji, zamejstvu in v tujini, z ureditvijo spletnih strani in izdajo ustreznih publikacij.
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5 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU
ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI
5.1

Izobraževalna dejavnost

5.1.1
5.1.1.1

Podatki o izvedbi izobraževalne dejavnosti v letu 2007
Študijski programi za pridobitev izobrazbe

Študijski programi. V študijskem letu 2006/07 je UP za vpis v 1. letnik razpisala 37 študijskih
programov (14 dodiplomskih in 23 podiplomskih), v študijskem letu 2007/08 pa 35 študijskih
programov za pridobitev izobrazbe (19 dodiplomskih in 16 podiplomskih). Skupno število razpisanih
programov se je zmanjšalo zaradi manjšega števila razpisanih podiplomskih programov.
Tabela 11: Študijski programi UP, vpisna mesta in število vpisanih študentov v 1. letnik
Dodiplomski
programi
2007/08 2006/07
19
14
19
14
9
6
1.670
1.540
1.441
1.349

Programi, vpisna mesta in študenti
Št. razpisanih študijskih programov v 1. letniku
1
Št. izvedenih študijskih programov v 1. letniku
Št. študijskih programov z omejitvijo vpisa
Št. razpisanih mest za vpis v 1. letnik
Št. prvič vpisanih študentov v 1. letnik

Podiplomski
programi
2007/08 2006/07
17
23
16
18
2
1
1.050
995
506
650

1
Upoštevani so izvedeni programi na podlagi razpisa za vpis v študijsko leto 2007/08. Dejansko število izvedenih
programov je nekoliko večje, saj se posamezni dodiplomski programi zaradi uvedbe prenovljenih programov izvajajo le v
višjih letnikih Prav tako se v 2. letniku izvaja tudi en program 2. stopnje UP FHŠ. Ti programi v tabeli niso zajeti.

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 2007/08 nekoliko zmanjšalo, pri tem se je spremenilo
razmerje med številom študentov rednega in izrednega študija (59 : 41), in sicer v korist rednega
študija (v študijskem letu 2005/2006 je bilo to razmerje 38 : 62 v korist izrednega študija). Število
podiplomskih študentov ostaja v zadnjih dveh letih skoraj nespremenjeno, kar je razumljivo, saj članice
še niso v večjem obsegu razpisovale novih »bolonjskih« študijskih programov, čeprav so ti že
akreditirani.

Tabela 12: Število študentov v študijskih programih UP
1

Študijsko leto
2007/2008
2006/2007
1

Število vpisanih študentov
Dodiplomski
Skupaj
programi
6.682
5.343
6.717
5.394

Podiplomski
programi
1.339
1.323

Razmerje
dodipl. : podipl.
80 : 20
80 : 20

V tabeli so upoštevani podatki o vseh vpisanih študentih, vključno z absolventi.
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Tabela 13: Število tujih študentov v študijskih programih UP
Študijsko leto
2007/2008
2006/2007

Število tujih študentov
Dodiplomski
Skupaj
programi
78
59
61
44

Podiplomski
programi
19
17

Postopoma se povečuje 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 povečalo skupno število diplomantov na
podiplomskem študiju. Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti visokošolskih strokovnih
programov. Na podiplomskem študiju so v letu 2007 študij zaključili 3 doktorji znanosti in 17 magistrov
znanosti. Študij so zaključili tudi prvi diplomanti »bolonjskih« magistrskih študijskih programov 2.
stopnje (9 na UP Turistici in 2 na UP FHŠ).
Tabela 14: Število diplomantov v študijskih programih UP
Dodiplomski programi
Leto

Skupaj

Redni
študij

Izredni
študij

2007
2006

715
915

266
235

449
680

Podiplomski
programi

Razmerje
dodipl. : podipl.

223
161

76 : 24
85 : 14

Prehodnost, ponavljavci in trajanje študija. Podrobnejši podatki po posameznih članicah 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
2007/08 nižja od načrtovane. Eden od razlogov je, da se v študijske programe vpiše veliko število
študentov v 3. prijavnem roku, in sicer predvsem zaradi pridobitve statusa študenta. V študijskem
programu Geografija kontaktnih prostorov je prehodnost izrazito nizka, saj je veliko število študentov,
ki so bili v študijskem letu 2006/07 vpisanih v 1. letnik, v študijskem letu 2007/08 prešlo v prenovljeni
študijski program. Na UP FM je prehodnost v tekočem študijskem letu na rednem študiju presegla
pričakovanja, kar pripisujejo dejstvu, da je bil uveden kvartalni študij (z manj predmeti na kvartal). Na
izrednem študiju je prehodnost nižja od načrtovane, zato so na UP FM v študijskem letu 2007/08 že
uvedli ukrepe za izboljšanje prehodnosti (ciklična izvedba študija, uvajanje sodobnih oblik dela). Na
UP PEF je realizirana prehodnost presegla načrtovano v študijskem programu Predšolska vzgoja. V
univerzitetnih študijskih programih je prehodnost nižja od načrtovane, vendar je potrebno izpostaviti,
da je v programu Razredni pouk še vedno zelo visoka (89,4%). Na UP Turistici je prehodnost presegla
načrtovano na rednem študiju, medtem ko je na izrednem študiju le-ta nekoliko nižja. Na UP VŠZI
prehodnost na rednem študiju ni dosegla pričakovane prehodnosti, predvsem zaradi nižje prehodnosti
v dislocirani enoti Nova Gorica, kar pripisujejo oddaljenosti enote od sedeža šole in manjšemu stiku
študentov s pedagoškim osebjem. Zaradi tega so v letu 2008 že predvideli nekatere ukrepe za
izboljšanje prehodnosti.
Ponavljavci. Na UP Turistici se je odstotek ponavljavcev nekoliko zmanjšal. V vseh ostalih programih
UP je na rednem študiju odstotek ponavljavcev višji od pričakovanega, 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 računalništvo. Ti študenti
napredujejo v višji letnik (lažji pogoji za napredovanje), vendar zaradi preostalih obveznosti iz
predhodnega letnika ne uspejo zaključiti letnika v enem študijskem letu.
Trajanje študija. Povprečno trajanje študija na univerzitetnih študijskih programih je 5 do 5,5 let, na
visokošolskih strokovnih pa od 3,1 do 6,79 let. Načrtovano povprečno 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 Turistice. Na UP FM, UP PEF in UP VŠZI je
trajanje študija daljše od načrtovanega.
Prehodnost v magistrskih študijskih programih. Na UP FHŠ dejanska prehodnost od načrtovane
najbolj odstopa pri programu Geografija kontaktnih prostorov, saj nihče od študentov ni napredoval v
2. letnik. Na UP FM je dejanska prehodnost celo presegla načrtovano, kar je posledica dejstva, da si
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je UP FM v študijskem letu 2006/07 zastavila cilj izboljšanja kakovosti izvedbe pedagoškega procesa
in dviga zadovoljstva študentov. Slednje je v tekočem študijskem letu 2007/08 UP FM še nadgradila s
posebnimi oblikami pomoči študentom (izvedba dodatnih ciklov 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 članicami UP« so predstavljeni
podatki o mobilnosti v slovenskem visokošolskem prostoru in med članicamu UP. Podrobnejši podatki
o mobilnosti po posameznih članicah in študijskih programih so navedeni v prilogi »Izobraževalna
dejavnost«, podatki o mednarodni mobilnosti pa v poglavju »Mednarodno sodelovanje v evropskih
projektih«.
Kot je razvidno iz podatkov, meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP ostaja
skromna. Kot razlog članice UP navajajo, da si študenti izbirne predmete izbirajo predvsem iz drugih
študijskih programov znotraj članice oziroma se za mobilnost ne odločajo zaradi nesorodnih
programov na drugih članicah UP. Prav tako kot razlog navajajo tudi večje stroške, še zlasti v primeru
meduniverzitetne mobilnosti.
Tabela 15: Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP
Kazalnik
Število študentov članic, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici
UP (skupaj)
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
Število študentov članic, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi
oz.
samostojnem
visokošolskem zavodu (skupaj)
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
Število študentov drugih slovenskih
univerz oz. samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet
na članicah UP (skupaj)
- dodiplomski študij
- podiplomski študij

5.1.1.2

Redni študij
2007/08

2006/07

Izredni študij
2007/08
2006/07

1

0

1

0

1
0

0
0

1
0

0
0

1

2

8

10

1
0

2
0

0
8

0
10

13

20

0

1

13
0

20
0

0
0

0
1

Programi vseživljenjskega izobraževanja

Eden od pomembnih dolgoročnih 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 področju vseživljenjskega izobraževanja v letu 2007 smo podrobneje predstavili v
poglavjih 5.1.2.2. in 5.1.2.3., številčne podatke po članicah pa v prilogi »Izobraževalna dejavnost«. Pri
tem smo v poglavju 5.1.3 programe razporedili v dve skupini, pri tem pa upoštevali listino, ki jo pridobi
kandidat po zaključenem izobraževanju. Oblika in vsebina listin je določena s statutom UP in
Pravilnikom o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP, ki ga je
sprejel Senat UP (Ur. l. RS, št. 78/06):
- v prvo skupino (poglavje 5.1.2.2.1.) smo uvrstili javnoveljavne študijske programe za
izpopolnjevanje in dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33a.
oziroma 36. členom Zakona o visokem šolstvu. Po zaključenem programu pridobi kandidat
javno listino;
- v drugo skupino (poglavje 5.1.2.2.2.) smo uvrstili različne programe nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih na UP izvaja UP PEF (predpisani in
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-

posodobitveni programi, programi za učiteljske 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. Predpisani programi so
8 do 24 urni;
o posodobitveni programi so 8 do 24 urni;
o programi za učiteljske zbore so 8 ali 16 urni in se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih
zavodih; naroči jih vodstvo šole za celoten učiteljski, vzgojiteljski oz. predavateljski
zbor ter se nanje ni mogoče individualno prijavljati;
o programe za profesionalni razvoj razpiše Ministrstvo za šolstvo in šport razpiše 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 več tematskih
sklopov.

Po opravljenem programu prejmejo udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z zgoraj
navedenim pravilnikom določili pristojni minister. Gre za verificirane programe, ki pa po načinu
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
uvrščeni v poglavje 5.1.2.3. Udeleženci po zaključenem programu lahko pridobijo potrdilo o udeležbi,
ki pa nima značaja javno veljavne listine.

5.1.2
5.1.2.1

Poročilo o realizaciji nalog iz programa dela za leto 2007
Visokošolsko izobraževanje

Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

REKTORAT UP
Svetovanje in pomoč pri
vzpostavljanju
temeljnih
pogojev za pričetek delovanja
UP FAMNIT

Vzpostavitev osnovnih pogojev
za začetek delovanja članice
Vpis študentov v študijske
programe v študijskem letu
2007/08
Tekoče
izvajanje
študijskih
programov v študijskem letu
2007/08

Realizirano

Svetovanje
in
strokovna
pomoč članicam pri prenovi in
oblikovanju
študijskih
programov 1., 2. in 3. stopnje
ter
pri
postopkih
preoblikovanja v fakulteto (UP
Turistica)

Formalno in tehnično ustrezne
vloge za akreditacijo študijskih
programov 1., 2. in 3. stopnje in
tekoča
izpeljava
postopkov
akreditacije

Realizirano

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

Pridobljena
nova
znanja
visokošolskih
učiteljev
in
sodelavcev UP o obravnavani
temi
Izmenjava znanj in izkušenj med
visokošolskimi učitelji in sodelavci
vseh članic UP

Realizirano

Promocija
programov UP

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

Ni realizirano: ker je enotna
predstavitev povezana z večjimi
finačnimi vložki, cilja ni bilo
mogoče realizirati v letu 2007

Priprava
kataloga
študijskih
programov za študijsko leto

Realizirano: katalog je bil razširjen
z novimi informacijami o novih

študijskih
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Kratkoročni prednostni cilj

Aktivnosti za spremljanje in
zagotavljanje kakovosti UP

Izboljšanje
organiziranosti
univerze in pretoka informacij
med članicami in rektoratom
UP

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

2007/08 ter objava kataloga na
spletnih straneh UP

študijskih programih (ta
kataloga se sprotno ažurira)

Priprava
publikacije
Odprta
obzorja
2007/08
ter
izid
publikacije za vpis v dodiplomske
programe 2008/09

Realizirano: publikacija je bila v
celoti vsebinsko in oblikovano
prenovljena

Priprava izhodišč za pripravo ekataloga študijskih programov
UP, vključno z učnimi načrti v eobliki

Ni realizirano: naloga bo lahko
realizirana, ko bo vzpostavljen
enoten informacijski sistem

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
Začetek uporabe pravilnikov v
študijskem letu 2007/08

Ni realizirano: zaradi
prioritetih nalog je ta
prenesena v leto 2008

Priprava
obsežnejšega
samoevalvacijskega poročila UP
za
študijsko
leto
2005/06:
sprejem poročila na senatu UP in
objava na spletnih straneh UP

Realizirano

Koordinacija
aktivnosti
za
pripravo ožjega izbora univerz za
primerjavo
(benchmarking):
usklajen in potrjen izbor univerz
na Senatu UP

Relizirano: pripravljeno je bilo
gradivo za obravnavo na Senatu
UP in pripravljen izbor univerz za
primerjavo na podlagi predlogov
člaic UP

Organizacija in izvedba letnega
posveta UP

Realizirano: izveden je bil interni
posvet o tutorstvu (23. 5. 2007,
Korte nad Izolo)

Pobuda za izvedbo tematskih
popoldnevov (TP) na UP in
izvedba dveh TP v letu 2007

Delno realizirano: članicam je bila
posredovana pobuda, vendar za
izvedbo TP ni bilo ustreznega
interesa članic UP

Dopolnitev obrazca za pripravo
samoevalvacijskega
poročila
članic UP in univerze za študijsko
leto
2006/07
na
podlagi
usklajenih
kazalnikov
(v
sodelovanju
s
slovenskimi
univerzami)
Predstavitev
dopolnjenega
obrazca in uskladitev na delavnici
Uporaba dopolnjenega obrazca
za pripravo samoevalvacijskega
poročila za študijsko leto 2006/07

Delno realizirano:
obrazec z
dopolnjenimi kazalniki je bil
pripravljen, vendar je Senat UP
odločil, da se samoevalvacija za
študijsko leto 2006/07 izvede na
posameznih
ožjih
vsebinskih
področjih
(analiza
vpisa
in
prehodnostih, analiza trajanja
študija), celovito institucionalno
samoevalvacijsko poročilo pa se
pripravi za daljše obdobje

Organizacija rednih sestankov s
strokovnimi službami članic UP,
zadolženimi
za
področje
izobraževanja s ciljem izboljšanja
komunikacije s članicami UP in

Realizirano

del

drugih
naloga
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Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

bolj usklajeno delovanje služb
rektorata in članic UP: realizacija
treh sestankov v letu 2007
Izboljšanje organiziranosti in
urejenosti
delovanja
UP:
oblikovanje
novih
univerzitetnih pravilnikov in
splošnih aktov

Izboljšanje organiziranosti in
urejenosti
delovanja
UP:
priprava dopolnitev splošnih
aktov UP

Pravilnik o študiju študentov s
posebnimi potrebami: izpeljava
internih postopkov obravnave in
sprejema pravilnika,
sprejem
pravilnika na senatu UP, začetek
uporabe pravilnika v študijskem
letu 2007/08

Delno realizirano: pravilnik je bil
pripravljen in posredovan v
obravnavo članicam UP, sprejem
pravilnika bo zaključen do maja
2008, pravilnik pa se bo pričel
uporabljati v študijskem letu
2008/09

Pravilnik
o
disciplinski
odgovornosti
študentov
UP:
izpeljava
internih
postopkov
obravnave in sprejema pravilnika,
sprejem pravilnika na senatu UP,
začetek uporabe pravilnika v
študijskem letu 2007/08

Realizirano

Pravilnik
o
priznavanju
formalnega
in
neformalnega
izobraževanja: izpeljava internih
postopkov obravnave in sprejema
pravilnika, sprejem pravilnika na
senatu UP, začetek uporabe
pravilnika v študijskem letu
2007/08

Ni realizirano: zaradi drugih
prioritetnih nalog je priprava
pravilnika prenesena v leto 2008

Izpeljava postopka obravnave in
sprejema
univerzitetnega
pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja: sprejem
pravilnika na senatu UP in
začetek uporabe v študijskem
letu 2007/08

Realizirano

Oblikovanje
univerzitetnega
pravilnika o diplomskih delih na 2.
stopnji: sprejem pravilnika na
KŠZ UP in posredovanje v
nadaljnjo obravnavo članicam UP

Realizirano

Priprava Akta o delovanju
univerzitetnih katedrah

Realizirano

Dopolnitve
Statuta
UP
področje izobraževanja

za

Ni realizirano: razlog je odločitev
vodstva, da se priprava dopolnitev
Statuta UP prenese v mandat
novega rektorja

Manjše dopolnitve obrazcev za
izdajo diplomskih in drugih javnih
listin UP (priloga k navodilom za
izdajo javnih in drugih listin UP)

Delno realizirano: pripravljen je
predlog sprememb Navodil za
postopek izdelave in izdaje ter
vodenje evidenc o izdanih javnih
in drugih listinah o zaključenem
izobraževanju na UP. Predlog bo
posredovan v obravnavo članicam
UP v marcu 2008

Priprava sprememb in dopolnitev
Pravilnika o študentski izkaznici

Realizirano

35

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Izboljšanje organiziranosti in
urejenosti
delovanja
UP:
poenotenje obrazcev na ravni
UP

Priprava in sprejem enotnih
obrazec Potrdilo o vpisu in
Potrdilo o zaključku študija

Realizirano: obrazca (slovenska in
dvojezična inačica – slovenskoangleško) sta na UP v uporabi od
1. 7. 2007

Učinkovito sodelovanje in
organiziranje izobraževanja
ter raziskovanja posameznih
znanstvenih
disciplin
na
univerzi

Ustanovitev
vsaj
univerzitetnih kateder

Delno realizirano: ustanovljena je
bila univerzitetna Katedra za
večjezičnost in multikulturnost

Nadaljnje
uspešno
povezovanje
univerze
z
gospodarstvom ter vzajemno
učenje
in
oblikovanje
inovacijskih oblik sodelovanja
med
univerzo
in
gospodarstvom

Program sodelovanja univerze z
gospodarstvo v Svetu zaupnikov
(2007/08)
Delovanje
Konzorcija
za
»Visokošolsko izobraževanje na
področju
naravoslovja
in
inovativnih
tehnologij
na
Primorskem«
Vključevanje študentov, učiteljev
in raziskovalcev v dejavnosti
Univerzitetnega
inkubatorja
Primorske

Realizirano

Zaključen
postopek
notranje
akreditacije in posredovanje vlog
za nove in prenovljene študijske
programe v postopek zunanje
akreditacije, t.j. v soglasje Svetu
RS za visoko šolstvo,
pridobitev soglasja Sveta RS za
visoko šolstvo za izvajanje štirih
novih
oziroma
prenovljenih
»bolonjskih«
študijskih
programov

Delno realizirano: soglasje sveta
RS za visoko šolstvo je pridobil
program 2. stopnje Zgodovina; v
postopku notranje akreditacije je
še študijski program 3. stopnje
Slovenistika ter skupni študijski
program Upravljanje različnosti.
Postopek notranje akreditacije je
bil zaključen za program 3.
stopnje Zgodovina ter programa
2.
stopnje
Geografija
ter
Komuniciranje in mediji; programi
so bili posredovani v soglasje
Svetu RS za visoko šolstvo; cilj se
prenese v leto 2008

Razvoj
e-učenja
in
poučevanja: priprava prvih
modelov in gradiv za e-učenje
in poučevanje

Priprava poskusnih gradiv za eučenje in poučevanje pri 5
predmetih študijskega programa
Kulturni študiji in antropologija

Delno
realizirano:
poskusna
gradiva so bila pripravljena za 2
predmeta (en predmet v okviru
programa Geografija, en predmet
v okviru programa Italijanistika).
UP FHŠ se bo vključila v razvoj eučenja
in
poučevanja
na
univerzitetni ravni

Oblikovanje in vzpostavitev
spletnega
foruma
podiplomskih študentov

Izmenjava
mnenj,
tekoče
komuniciranje glede aktualnih
vprašanj v zvezi s študijem, večja
povezanost med študenti in
učitelji

Ni
realizirano:
dosežen
je
pričakovan
rezultat;
študenti
podiplomskega
študija
se
sestajajo na rednih sestankih s
predstojniki, na katerih dobijo
odgovore na aktualna vprašanja

treh

UP FHŠ
Oblikovanje novih študijskih
programov 2. in 3. stopnje, in
sicer:
Uprizoritvene
študije
in
kreativno pisanje (2. stopnja),
Slovenistika (2. in 3. stopnja),
Dediščina (3. stopnja),
Filozofija (3. stopnja),
Italjanistika (2. in 3. stopnja),
Kulturni študiji in antropologija
(3. stopnja)
Prenova obstoječih študijskih
programov 2. in 3. stopnje, in
sicer: Zgodovina Evrope in
Sredozemlja (2. in 3. stopnja)
in
Geografija
kontaktnih
prostorov (2. in 3. stopnja)
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Vzpodbujanje študentov UP
FHŠ za vzporedni študij na
študijskih programih, ki jih
fakulteta izvaja

Zapolnitev razpisanih vpisnih
mest za vzporedni študij na vseh
študijskih programih

Realizirano

Obdržati študente, ki se v 1.
letnik vpisujejo v 3. prijavnem
roku in jih vzpodbujati k vpisu
v višji letnik s pomočjo

80%
prehodnost
študentov,
vpisanih v 3. prijavnem roku, v 2.
letnike

Ni realizirano: prehodnost je za
študijsko leto 2007/08 nizka (16
%); fakulteta se bo tudi v
prihodnje z različnimi aktivnostmi
trudila obdržati in spodbuditi
zanimanje pri teh študentih

Promocija
študijskih
programov UP FHŠ po
Sloveniji in v zamejstvu

80%
povprečna
zasedenost
vpisnih mest na razpisanih
študijskih programih s prvo
prijavo

Ni realizirano: promocija je bila
široko organizirana, vendar je bilo
v 1. vpisnem roku zasedenih le
49% vpisnih mest v 1. letnikih.
Fakulteta namerava v prihodnje
študijske programe interesentom
še
bolj
približati,
tako
z
individualnimi
razgovori
kot
dodatno promocijo (predstavitve
po srednjih šolah, tiskovne
konference za novinarje, članki v
časopisih za dijake ipd.

Izboljšati promocijo fakultete
za potencialne tuje študente

Za 30% večji obisk spletnih strani

Realizirano

Vpis 5 tujih študentov

Delno realizirano: v 1. letniku
dodiplomskega študija sta vpisani
dve
študentki
s
tujim
državljanstvom (Italija, Bosna in
Hercegovina)

Za 25% povečano število tujih
študentov, ki so pri nas na
študijski izmenjavi

Realizirano

95% zasedenost vpisnih mest na
razpisanih študijskih programih

Ni
realizirano:
kljub
široki
promociji (vodniki po podiplomskih
študijskih programih, oglaševanje
na spletnih straneh, v časopisih,
na radiu ipd.) pričakovani odstotek
ni bil dosežen

Večja osveščenost javnosti o
podiplomskih
študijskih
programih fakultete

Realizirano

Pridobitev novih študentov na
podlagi promocije fakultete s
strani že vpisanih študentov
10% vseh vpisanih študentov se
aktivno vključuje tako v študijske
kot obštudijske dejavnosti ter
druge projekte fakultete

Realizirano

Promocija vseh podiplomskih
študijskih programov fakultete
po Sloveniji, v zamejstvu in
tujini

Ohranjanje
zadovoljstva
obstoječih
študentov
s
študijem na fakulteti in
organiziranostjo fakultete
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Omogočati
kontinuirano
usmerjanje študentov v zvezi
s študijem

Večja udeležba študentov na
tutorskih srečanjih in s tem bolj
učinkovito svetovanje tutorjev
študentom

Realizirano

Nemoten potek pri izpolnjevanju
informativnih prijav na izbirne
predmete ter 100% oddaja
informativnih prijav študentov v
študijskem letu 2007/08

Inofrmativno poizvedbo glede
izbirnih predmetov fakulteta med
študenti izvede v mesecu aprilu
2008, v poletnem semestru se
pričakuje realizacija zastavljenih
ciljiev

Tujim
študentom
dodeljen
študent tutor, kot pomoč pri
študijskih
obveznostih
in
svetovanju tako glede študija kot
tudi
glede
socialnega
in
družabnega življenja okolja

Realizirano

Vzpostavitev »Alumni« kluba
diplomantov in s tem ohranitev
odnosa z njimi

Delno realizirano: med diplomanti
UP FHŠ je bilo opravljeno
anketiranje; »Alumni klub« še ni
bil ustanovljen

Pridobitev
informacij
o
potencialnih
delodajalcih
za
študente fakultete in interesente

Realizirano

Zagotavljanje in spremljanje
kakovosti študijskega procesa

Povprečna
ocena
učiteljev
oziroma sodelavcev nad 4, pri
čemer zgolj 3% učiteljev oziroma
sodelavcev
pod
omenjenim
povprečjem

Realizirano

Zagotavljanje in spremljanje
kakovosti študijskega procesa
na podiplomskem študiju

11 gostujočih tujih predavateljev
na podiplomskem študijskem
programu FTVK

Delno realizirano: v letu 2007 je
sodelovalo 6 gostujočih tujih
predavateljev

6 gostujočih tujih predavateljev in
3 gostujoči slovenski predavatelji
na podiplomskem študijskem
programu ZES

Delno realizirano: v letu 2007 sta
sodelovala 2 gostujoča tuja
predavatelja

4 gostujoči tuji predavatelji na
podiplomskem
študijskem
programu GKP

Delno realizirano: v letu 2007 sta
sodelovala 2 gostujoča tuja
predavatelja

Povprečna
ocena
učiteljev
oziroma sodelavcev nad 4

Ni
realizirano:
študenti
podiplomskega študija niso bili
anketirani

Potrjevanje strokovnega znanja
študentov

Ni realizirano

Spremljanje
zaposljivosti
diplomantov fakultete
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Pričakovani rezultati v letu 2007
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
področja filozofije, kulture in
vizualne umetnosti)

Organizirano in tekoče izpeljati 85% prehodnost v 2. letnike
študijski proces tako v 1.
letnikih kot tudi v višjih letnikih
na
vseh
dodiplomskih
študijskih programih
90% prehodnost v višje letnike

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Delno
realizirano:
v
okviru
podiplomskega
študijskega
programa Filozofija in teorija
vizualne
kulture
je
bila
organizirana
mednarodna
znanstvena
konferenca
z
naslovom Vizualna kultura in
umetnost danes, na kateri so
sodelovali udeleženci tako iz
Slovenije kot tujine, med njimi 3
ugledni
tuji
predavatelji,
1
predavatelj
iz
Slovenije;
predstavljenih je bilo 10 referatov
študentov in predavateljev
Ni realizirano: v študijske programe
se v 3. prijavnem roku večinoma
vpišejo kandidati le zaradi statusa
študenta in študija na UP FHŠ ne
nameravajo nadaljevati
Realizirano

Zapolnitev razpisanih vpisnih mest Delno realizirano: na študijska
po merilih za prehode na vseh progama
Kulturni študiji in
študijskih programih
antropologija in Slovenistika se je v
3. letnik po merilih za prehode
vpisal po en kandidat, na programu
Zgodovina pa sta se zapolnili obe
razpisani vpisni mesti

Organizirano in tekoče izpeljati 95% prehodnost v 2. letnike
študijski proces tako v 1.
letnikih kot tudi v višjih letnikih
na
vseh
podiplomskih
študijskih programih

Ni realizirano: na magistrskem
študijskem programu GKP nihče
od vpisanih študentov v 1. letniku
ni napredoval v 2. letnik. Razlog je
v odločitvi študentov, da zaenkrat
študija ne bodo nadaljevali

50%
večja
neposredna Realizirano
prehodnost študentov mag. študija
na doktorski študij
Racionalizirati
proces

študijski

Od 25 - 40 študentov pri
posameznem izbirnem predmetu
(poenotene in (bolj) koncentrirane
skupine),
Zmanjšana poraba proračunskih
sredstev iz naslova študijske
dejavnosti oziroma iz izbirnih
vsebin

Realizirano

Pospeševanje
mednarodnih Izvedba 10 izmenjav študentov in Realizirano
oziroma
meduniverzitetnih 5 izmenjav učiteljev
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stikov in izmenjav študentov in Priprava
koncepta
skupnega
visokošolskih
učiteljev
ter programa slovenističnih študijev s
sodelavcev
Tehnično-humanistično fakulteto
Bielsko-Biala na Poljskem in
Univerzo v Trstu

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Delno
realizirano:
priprava
programa
je
povezana
z
oblikovanjem koncepta pedagoških
programov na UP

Promoviranje
nacionalne Vsaj 5 študentov, ki si izberejo Ni realizirano: študenti si izbirnih
mobilnosti študentov
izbirne predmete na drugih predmetov na drugih fakultetah ne
fakultetah
izbirajo, saj imajo na UP FHŠ
pestro ponudbo izbirnih predmetov
z različnih področij (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 izemnjavo prek
nacionalne mobilnosti se je odločil
le 1 študent
Vsaj 5 študentov, ki si preko Ni
realizirano:
za
jesenski
nacionalne mobilnosti izberejo semester študijskega leta 2007/08
izbirne predmete na UP FHŠ
ni
bilo
prijavljenih
zunanjih
študentov, ki bi si prek nacionalne
mobilnosti izbrali izbirne predmete
na UP FHŠ
Povezovanje
članicami UP

z

drugimi

Prijava temeljnih, podoktorskih in
aplikativnih projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji 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
učiteljev UP FHŠ

Realizirano

Izvedba
pedagoškoandragoškega modula na UP
PEF za diplomante UP FHŠ,
skladno s sporazumom

Realizirano

Pri izbirnih predmetih udeleženih
vsaj 10 študentov ostalih članic
UP (znotraj točkovno kreditnega
sistema)

Delno realizirano: med študenti ni
bilo predvidenega interesa
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Povezovanje s sorodnimi
fakultetami v slovenskem
prostoru in sodelovanje z
visokošolskimi zavodi skladno
z že sklenjenimi pogodbami

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

Pričakovani rezultati v letu 2007

2007

z

Priprava
programov
za
poučevanje slovenskega jezika
kot J2, italijanskega, angleškega,
nemškega in francoskega jezika
na CJMK

Realizirano

Podpis
novih
sodelovanju

o

Realizirano

Izmenjave visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Realizirano

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

Ni realizirano: med študenti ni bilo
predvidenega interesa

Večja informiranost pedagoških
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev

Realizirano

Povečanje
števila
on-line
predmetov
na
rednem
in
izrednem študiju

Realizirano

Širjenje uporabe e-izpita
dodiplomskem študiju

Delno realizirano: za večjo
razširitev
e-izpita
je
treba
nadgraditi informacijski sistem

pogodb

UP FM
Izboljšanje
uspešnosti
procesa

učinkovitosti in
izobraževalnega

Implementacija
povečanje
študija

na

Usposabljanje mentorjev za eizobraževanje

Realizirano

Povečanje števila strokovnjakov
iz prakse v izvedbo izobraževanja

Delno
realizirano:
na
dodiplomskem študiju se je
skupno število glede na lansko
leto zmanjšalo, na podiplomskem
študiju se več strokovnjakov
vključuje zlasti v raziskovalne
seminarje in delavnice

Povečanje
prehodnosti
rednem študiju

Realizirano

na

Večje zadovoljstvo študentov

Realizirano

Avtomatizacija
izvedbe

Delno realizirano: programska
oprema za pripravo urnika je še v
fazi testiranja

načrtovanja

metod za
učinkovitosti

Večje zadovoljstvo študentov in
izboljšanje prehodnosti

Realizirano

Spremljanje
izvajanja
študijskih programov

Evidentiranje, analiza in poročilo
o dejansko porabljenem času za
študij

Realizirano
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Analiza podatkov in poročanje

Realizirano

Priprava poročila o izvedbi
izobraževanja
na
študijskih
središčih

Realizirano

Več študentov UP FM na drugih
zavodih v Sloveniji in v tujini

Ni realizirano: UP FM študentom
drugih univerz in visokošolskih
zavodov omogoča opravljanje
študijskih obveznosti na UP FM.
Študentje UP FM se za mobilnost
ne odločajo zaradi nesorodnih
programov članic UP in/ali zaradi
stroškov v primeru mobilnosti na
drugi univerzi

Več študentov drugih članic UP in
tujih študentov na UP FM

Realizirano

Več tujih učiteljev na UP FM

Realizirano

Spremljanje
zadovoljstva
študentov in učiteljev s
potekom
izobraževalne
dejavnosti

Večja
informiranost
o
zadovoljstvu
študentov
in
učiteljev s potekom izobraževalne
dejavnosti

Realizirano: mnenjski vprašalniki

Informiranje
zaposlenih

Informativni dnevi 2007/2008

Realizirano

Kratkoročni prednostni cilj

Izboljšanje
mobilnosti
študentov in učiteljev

študentov

in

Publikaciji
Dodiplomska
Podiplomska
šola
FM
študijsko leto 2007/2008

in
za

Realizirano

Priprava in izdaja študijskega
vodnika 2007/2008

Realizirano

Izdaja evalvacijskega poročila za
študijsko leto 2005/2006

Realizirano

Izvedba
posvetov

pedagoških

Realizirano

izvedbe

Realizirano

dveh

2007

z

Izvedba
dodiplomskih
študijskih programov v okviru
Dodiplomske šole FM

Večja
kakovost
pedagoškega procesa

Razvoj študijskih programov
2. stopnje

Zaključen postopek akreditacije
programa in razpis študijskega
programa v študijskem letu
2007/2008

Delno
realizirano:
postopek
akreditacije je zaključen, študijskih
programov 2. stopnje v študijskem
letu 2007/08 ne izvajamo

Razvoj študijskega programa
3. stopnje

Zaključen postopek akreditacije
programa in razpis študijskega
programa v študijskem letu
2008/2009

Delno realizirano: en študijski
program 3. stopnje je sprejet na
senatu UP FM, ni pa še
posredovan v notranjo akreditacijo
UP. Drugi študijski program 3.
stopnje je še v fazi priprave

Vključevanje
študentov v
aktivnost

Večja vključenost študentov v
raziskovalne projekte UP FM

Realizirano

Povečanje števila diplomantov na
magistrskem
(znanstvenem)
študijskem
programu
Management

Realizirano

podiplomskih
raziskovalno
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Izvedba študijskih programov
v okviru Podiplomske šole FM

Večja
kakovost
pedagoškega procesa

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

izvedbe

Realizirano

Opravljena
registracija
UP
FAMNIT, sprejeta pravila o
delovanju UP FAMNIT, uspešen
pričetek delovanja UP FAMNIT

Realizirano

Sklic akademskega zbora in
izvolitev organov upravljanja,
izvoljeni
organi
prevzamejo
funkcije
opravljanja
svojih
obveznosti in odgovornosti v
skladu s pravnimi podlagami UP

Realizirano

Zaključek postopka akreditacije
novih študijskih programov 2.
stopnje Morska biologija, Varstvo
narave, Sredozemsko kmetijstvo
Akreditacija študijskih programov,
razpis študijskih programov za
vpis v študijskem letu 2007/2008
Vpis ter izvajanje študijskih
programov

Delno relizirano: v letu 2007 je bil
zaključen postopek akreditacije
vseh treh programov, razpisan pa
je bil le študijski program Morska
biologija, programa Sredozemsko
kmetijstvo in Varstvo narave pa
bosta prvič razpisana v študijskem
letu 2008/09
Na programu Morska biologija je
bilo zapolnjenih 6 od 45
razpisanih vpisnih mest. Razlog je
potrebno iskati predvsem v
dejstvu, da v Sloveniji na tem
področju še ni diplomantov 1.
stopnje, ki bi bili ustrezni kandidati
za vpis v program

Zaključek postopka akreditacije
novih univerzitetnih študijskih
programov
1.
stopnje
Biodiverziteta in Sredozemsko
kmetijstvo
Akreditacija študijskih programov
Razpis študijskih programov za
vpis v študijskem letu 2008/09

Realizirano

Priprava vloge za akreditacijo
novega
univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje
Mehatronika,
akreditacija
študijskega programa ter razpis
študijskega programa za vpis v
študijskem letu 2008/09

Ni realizirano: razlog je v dejstvu,
da za pripravo vloge ni bilo
ustreznega
vsebinskega
koordinatorja programa

Kakovostna in tekoča izvedba Izvedba vseh postopkov za
študijskega programa
nemoteno izvedbo vseh letnikov
univerzitetnega
študijskega
programa 1. stopnje Matematika v
študijskem letu 2007/08
Zapolnjena vsa razpisana mesta
za 1. letnik ter zapolnjenih vsaj
50% vpisnih mest za 2. letnik in
vsaj 25% vpisnih mest za 3. letnik

Delno realizirano: program se
izvaja v vseh treh letikih, vpisna
mesta niso bila zapolnjena v celoti,
vzrok lahko pripišemo dejstvu, da
je program razpisan prvič, ob tem
pa je potrebno upoštevati tudi
manjše število vpisanih v sorodne
programe
drugih
slovenskih
visokošolskih zavodov

UP FAMNIT
Pravno formalna ustanovitev
in registracija UP FAMNIT

Akreditacija in razpis novih
študijskih programov

Kakovostna in tekoča izvedba Izvedba

vseh

postopkov

za Delno

realizirano:

program
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študijskega programa

nemoteno izvedbo vseh letnikov
univerzitetnega
študijskega
programa
1.
stopnje
Računalništvo in informatika v
študijskem letu 2007/08
Zapolnjenih vsaj 75% razpisanih
mest za 1. letnik ter zapolnjenih
vsaj 50% vpisnih mest za 2. letnik
in vsaj 25% vpisnih mest za 3.
letnik
Kakovostna in tekoča izvedba
študijskega programa

izvaja v vseh treh letnikih,
realiziran je načrtovani vpis v 1.
letnik, vpis v 2. in 3. letnik pa ni v
celoti realiziran (zapolnitev vpisnih
mest je manjša od načrtovane),
vzrok lahko pripišemo dejstvu, da
je program razpisan prvič

Kakovostna in tekoča izvedba Izvedba vseh postopkov za
študijskega programa
nemoteno izvedbo vseh letnikov
študijskih programov
2. in 3.
stopnje Matematične znanosti ter
Računalništvo in informatika
Zapolnjenih vsaj 2/3 vpisnih mest
na programih 2. stopnje ter vsaj
1/5 vpisnih mest na programih 3.
stopnje
Kakovostna in tekoča izvedba
študijskih razpisanih programov

Delno realizirano: programi se
izvajajo, niso pa doseženi cilji
glede zapolnitve razpisanih vpisnih
mest, vzrok lahko pripišemo
dejstvu, da je program razpisan
prvič in da še ni diplomantov 1.
stopnje

UP PEF
Izvajanje
dodiplomskih
programov

akreditiranih Vpis kandidatov in izvajanje Realizirano
študijskih univerzitetnih
študijskih
programov Razredni pouk ter
Matematika
in
računalništvo,
izvajanje
dodiplomskega
visokošolskega
strokovnega
študijskega programa Predšolska
vzgoja

Postavitev
modela Izoblikovanje
modela Delno realizirano: glej komentar
izobraževanja
učiteljev izobraževanja učiteljev v Republiki pod tabelo
oziroma strukture prenove Slovenije, kot osnova za prenovo
obstoječih in novih študijskih in pripravljanje novih študijskih
programov
programov
za
izobraževanje
učiteljev
Izdelana
izhodišča
prenove
programov
Vzpostavitev
organizacijske
strukture
za
prenovo
obstoječih
pedagoških
študijskih programov

Razdelitev nalog in vzpostavitev Realizirano
sodelovanja med šestčlansko
delovno skupino za prenovo
študijskih programov in širšo
skupino delavcev

Priprava
predlogov
prenovljenih
obstoječih
pedagoških
študijskih
programov Razredni pouk in
Predšolska vzgoja

Izdelani predlogi prenovljenih Delno realizirano: glej komentar
pedagoških študijskih programov pod tabelo
Razredni pouk in
Predšolska
vzgoja

Prenova
pedagoškega Zaključek postopka akreditacije Delno realizirano: glej komentar
univerzitetnega
študijskega prenovljenega
enovitega pod tabelo
programa Razredni pouk
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Razredni
pouk na UP
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Prenova
pedagoškega
visokošolskega strokovnega
študijskega
programa
Predšolska vzgoja

Zaključek postopka akreditacije Delno realizirano: glej komentar
prenovljenega
študijskega pod tabelo
programa 1. stopnje Predšolska
vzgoja na UP

Priprava 1., 2. in 3. stopnje
študijskega
programa
Pedagogika-andragogika
in
didaktika

Pripravljena dokumentacija za Delno realizirano: glej komentar
akreditacijo
novih
študijskih pod tabelo
programov 1., 2. in 3. stopnje
Pedagogika-andragogika
in
didaktika

Priprava 1., 2. in 3. stopnje Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
študijskega
programa akreditacijo
novih
študijskih tabelo
Psihologija edukacije
programov 1., 2. in 3. stopnje
Psihologija edukacije
Priprava 2. in 3. stopnje Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
študijskega programa Zgodnje akreditacijo
novih
študijskih tabelo
učenje in poučevanje
programov 2. in 3. stopnje
Zgodnje učenje in poučevanje
Priprava 2. in 3. stopnje Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
študijskega programa Zgodnje akreditacijo
novih
študijskih tabelo
učenje slovenščine
programov 2. in 3. stopnje
Zgodnje učenje slovenščine
Priprava
magistrskega
programa
Matematika

enovitega Pripravljena dokumentacija za Delno realizirano: glej komentar
študijskega akreditacijo novega
enovitega pod tabelo
2.
stopnje magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Matematika

Priprava
enovitega
magistrskega
študijskega
programa
2.
stopnje
Matematika
in
…
(dvopredmetni študij)

Zaključek postopka akreditacije Delno realizirano: glej komentar
novega enovitega magistrskega pod tabelo
študijskega programa 2. stopnje
Matematika in … (dvopredmetni
študij) na UP

Priprava
enovitega
magistrskega
študijskega
programa
2.
stopnje
Računalništvo
in
...
(dvopredmetni študij)

Zaključek postopka akreditacije Delno realizirano: glej komentar
novega enovitega magistrskega pod tabelo
študijskega programa 2. stopnje
Računalništvo in ... (dvopredmetni
študij) na UP

Priprava
enovitega
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Fizika in
... (dvopredmetni študij)

Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
akreditacijo novega
enovitega tabelo
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Fizika in ...
(dvopredmetni študij)

Priprava
enovitega
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Kemija in
... (dvopredmetni študij)

Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
akreditacijo novega
enovitega tabelo
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Kemija in ...
(dvopredmetni študij)

Priprava
enovitega
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Biologija
in … (dvopredmetni študij)

Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
akreditacijo novega
enovitega tabelo
magistrskega
študijskega
programa 2. stopnje Biologija in ...
(dvopredmetni študij)

Priprava
enovitega Pripravljena dokumentacija za Ni realizirano: glej komentar pod
magistrskega
študijskega akreditacijo novega
enovitega tabelo
programa 2. stopnje Okoljsko magistrskega
študijskega
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2007

z

zdravje in ... (dvopredmetni programa 2. stopnje Okoljsko
študij)
zdravje in ... (dvopredmetni študij)
Prenos
izvajanja
novih Prenos izvajanja novih študijskih Realizirano: glej
nepedagoških
študijskih programov na UP FAMNIT
tabelo
programov
vseh
stopenj
Matematika oz. Matematične
znanosti ter Računalništvo in
informatika
na
novoustanovljeno članico UP,
Fakultete
za
matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)

komentar

pod

Priprava in izvedba ukrepov Manjši stroški izvajanja obstoječih Realizirano: glej
racionalizacije poslovanja UP študijskih programov
tabelo
PEF
na
področju
izobraževalne dejavnosti

komentar

pod

Spremljanje
kakovosti Pridobitev smernic za večjo Delno realizirano: glej komentar
izobraževalnega dela
kakovost dela s študenti v pod tabelo
študijskem letu 2007/08
Ustanavljanje novih kateder

Ustanovitev vsaj
strokovnih kateder

dveh

novih Ni realizirano: glej komentar pod
tabelo

UP TURISTICA
Razvoj
novih
programov

študijskih

Razvoj novega univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje s
področja turizma (4+1): izdelana
strokovna podlaga za oblikovanje
novega študijskega programa

Realizirano: univerzitetni študijski
program 1. stopnje Turizem je
akreditiran pri Svetu RS visoko
šolstvo

učinkovitosti

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2.
letnik študija: priprava izhodišč za
vzpostavitev sistema tutorstva,
poskusna
uvedba
sistema
tutorstva v rednem in izrednem
študiju, - 66% prehodnost na
rednem študiju in 70% na
izrednem študiju

Realizirano: tutorstvo je uvedeno
na rednem in izrednem študiju,
prav tako je izboljšana prehodnost
študentov na rednem in izrednem
študiju

Aktivnosti
za
pospeševanje
uspešnega
zaključka
študija
študentov, vpisanih v magistrski
program
Turizem:
20%
študentov, vpisanih v 2. letnik
programa
zaključi
študij
(magistrira)

Delno realizirano: 15% študentov,
vpisanih v 2. letnik, je zaključilo
študij (magistriralo)

Pripraviti podlage za uvedbo
e-izobraževanja
v
pedagoškem procesu UP
Turistice

Izvedba pilotne študije ter
priprava strategije uvajanja eizobraževanja
Rezultati pilotne študije
Pripravljen načrt uvajanja in prvi
predmeti z uvedenim konceptom
e-izobraževanja

Delno
realizirano:
zaradi
komplesnosti
uvajanja
in
specifičnost
posameznih
predmetov smo pilotno študijo
izvedeli samo pri predmetu
Upravljanje poslovnih sistemov;
rezultate se še obdeluje

Izboljšati
pedagoškega dela

Spodbujanje
sodelavcev
k
podiplomskemu
študiju
in
raziskovalnemu delu: vključitev

Realizirano

Povečanje
študija

kakovost
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Ustanoviti
šolske
trening
centre (potovalne agencije)

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

Pričakovani rezultati v letu 2007

2007

z

v

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

Realizirano

Priprava učbenika, skript ali
delovnega gradiva kot delovna
obveznost
vsakega
nosilca
predmeta: pripravljena temeljna
študijska
literatura
za
vse
predmete študijskih programov

Delno realizirano: zaradi uvajanja
novih študijskih programov in
komplesnosti
raziskovalnega
področja, še nismo pripravili
temeljne študijske literature za
vse predmete

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: članica je pričela s
pripravo dokumentacije

Priprava vloge za akreditacijo
novega magistrskega študijskega
programa Zdravstvena nega –
nadzor okužb
Zaključen postopek akreditacije
programa in razpis študijskega
programa v študijskem letu
2008/09

Realizirano: zaključen postopek
akreditacije programa in razpis
študijskega
programa
v
študijskem letu 2008/09 (ime
študijskega programa je delno
spremenjeno v magistrski študijski
program Zdravstvena nega)

Priprava izhodišč za še en
magistrski študijski program:
uskladitev izhodišč na ravni UP
VŠZI in sprejem izhodišč na
kolegiju

Delno realizirano: zadeva je na
kolegiju bila podana v razmislek in
sicer za pripravo magistrskega
študijskega programa Pediatrična
zdravstvena
nega,
priprava
konkretnih izhodišč še ni bila
realizirana

Priprava informativne zgibanke o
študijskih programih šole

Realizirano:
pripravljena
informativna
zgibanka
v
slovenskem in angleškem jeziku

Vsebinska in oblikovna prenova
spletnih strani šole

Realizirano: spletna stran šole je
bila v celoti prenovljena tako
oblikovno kot vsebinsko, nekatere
vsebine so podane tudi v
angleškem in italijanskem jeziku

Opremiti specialno učilnici za
klinične vaje iz nege otroka
Specialni učilnici za klinične vaje
iz nege odraslega prestaviti iz SB
Šempeter v Srednjo agroživilsko
šolo
Vzpostaviti referat za študente
Olajšati izposojo knjižničnega
gradiva

Realizirano: v postavkah, ki so v
izključni domeni šole
Delno realizirano v postavkah, ki
niso v izključni domeni šole in
sicer nismo uspeli prestaviti
specialne učilnice za klinične vaje
nege odraslega iz SB Šempeter v
Srednjo agroživilsko šolo zaradi
časovnega
zamika
obnove

UP VŠZI
Razvoj
novih
študijskih
programov 2. stopnje

Izboljšati prepoznavnost šole
v slovenski in mednarodni
skupnosti

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

Nadaljnja širitev in izboljševanje
kakovosti sodelovanja z učnimi
bazami itd.

prostorov na srednji šoli

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

Organizirati sestanek z nosilci
predmetov 1. letnika
Nabaviti manjkajočo opremo
potrebno
za
izvedbo
laboratorijskih vaj
Dogovoriti se z učnimi bazami
glede izvajanja laboratorijskih vaj
itd.

Realizirano

Nadaljnje
uvajanje
informacijsko-komunikacijskih
tehnologij in elektronskega
poučevanja
v
pedagoški
proces

Spodbujanje njihove uporabe pri
kliničnih
vajah
predmeta
Zdravstvena nega in raziskovanje
v zdravstveni negi

Realizirano: delna uporaba eizobraževanje še pri nekaterih
predmetih

Ohraniti prehodnost med
letniki na lanskoletni ravni

Izvajanje tutorskega sistema
Širitev
individualnega
dela
učiteljev in mentorjev

Delno realizirano: prehodnost
med letniki je nekoliko padla
predvsem na račun študentov
dislocirane enote Nova Gorica.
Ugotovljeno
pripisujemo
predvsem oddaljenosti študentov
dislocirane enote od sedeža šole
ter manjšemu stiku s pedagoškim
osebjem. Študijski program smo v
dislocirani enoti izvajali prvič, tako
da smo v planu dela za leto 2008
že predvideli določene ukrepe za
izboljšanje prehodnosti

Krepitev
partnerskega
odnosa med VŠZI in učnimi
bazami

Periodični obiski učnih baz in čim
bolj sprotno obveščanje in tekoče
reševanje nesporazumov, iskanje
novih
oblik
sodelovanja
(raziskovanje, organizacija oblik
neformalnega učenja ipd) itd.

V celoti realizirano: uspelo nam je
povečati število koordinatorjev
med šolo in učnimi bazami, ki
budno spremljajo proces izvedbe
kliničnih vaj in so medsebojna vez
komuniciranja

Spodbujanje
nosilcev
predmetov k pripravi učnih
gradiv
za
študente
študijskega
programa
Zdravstvena nega

Ažurno spremljanje dinamike
nastajanja učnih gradiv

Realizirano: v knjižnici dostopna
učna
gradiva
za
tretjino
predmetov študijskega programa
Zdravstvena nega ter pripravo
učnih
gradiv
konstantno
vzpodbujamo

Komentar:
UP PEF. Tudi v letu 2007 ni bil s strani pristojnega ministrstva, to je Ministrstva za šolstvo in šport RS,
določen model izobraževanja učiteljev. Ministrstvo za šolstvo in šport namreč ni podalo natančnih
smernic, kaj bo obsegala uredba, ki določa vstopne pogoje za zaposlovanje učiteljev in pomeni hkrati
osnovo meril za oblikovanje pedagoških študijskih programov. Usmeritev pristojnega Ministrstva za
šolstvo in šport je namreč bistvena za prenovo pedagoških študijskih programov, saj je ministrstvo
glavni delodajalec bodočih diplomantov UP PEF, od njihovih zahtev in potreb je zato odvisna potrebna
izobrazba. Vseeno pa se je UP PEF osredotočila na pripravo predmetnikov študijskih programov in
učnih načrtov posameznih predmetov, predvidenih v posodobljenih oziroma prenovljenih študijskih
programih in v novih programih. Pripravljene so različne možne potencialne izvedbe teh študijskih
programov, katerih priprava se bo nadaljevala in zaključila takoj, ko bodo s strani Ministrstva za
šolstvo in šport podane ustrezne usmeritve.
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Posebna delovna skupina za pripravo načrta prenove obstoječih in pripravo novih pedagoških
študijskih programov se je v letu 2007 večkrat sestala in postavila nekatere smernice predvsem v
posodobitvi učnih načrtov predmetov, ki so predvideni v prenovljenih in novih programih.
Predloga prenovljenih obstoječih pedagoških študijskih programov 1. stopnje Razredni pouk in
Predšolska vzgoja sta bila pripravljena za obravnavo na Senatu UP PEF. Pripravljena sta bila osnutka
vlog za akreditacijo in pridobljena soglasja recenzentov. Osnutek vloge za akreditacijo visokošolskega
strokovnega študijskega programa 1. stopnje »Predšolska vzgoja« se bo lahko izpopolnil in predal v
postopek akreditacijo, medtem ko se bo osnutek vloge za akreditacijo univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje »Razredni pouk« predal v postopek akreditacije, kljub temu, da UP PEF nima
ustreznih smernic Ministrstva za šolstvo in šport.
V zvezi s prenovo obstoječega pedagoškega univerzitetnega študijskega programa Matematika in
računalništvo je bil sprejet dogovor o tako imenovanem »zaporednem« modelu študija. Gre za
pripravo pedagoških študijskih programov 2. stopnje za izobraževanje učiteljev osnovnih in srednjih
šol. Študenti se bodo vključevali v 2. stopnjo študija po končani 1. stopnji študija na ustreznih
nepedagoških študijskih programih.
Nadaljevalo pa se je tudi delo programskih skupin, ki pripravljajo predloge vlog za akreditacijo novih
pedagoških študijskih programov. Tako je bila v decembru 2007 predana na UP v nadaljevanje
postopka akreditacije programa vloga za akreditacijo pedagoškega študijskega programa 1. stopnje
»Edukacijske vede«.
Izvajanje novih nepedagoških študijskih programov vseh stopenj Matematika oz. Matematične
znanosti ter Računalništvo in informatika je bilo v letu 2007 v skladu z dogovorom preneseno na
novoustanovljeno članico UP, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Koper (UP FAMNIT).
Racionalizacija poslovanja UP PEF na področju izobraževalne dejavnosti je bila v letu 2007
(predvsem od oktobra dalje) izvedena s cikličnim izvajanjem nekaterih predmetov, z večjimi skupinami
študentov pri laboratorijskih vajah in povečevanjem števila študentov v skupinah pri izvedbi izbirnih
predmetov. V dogovoru z UP FAMNIT se nekateri predmeti na univerzitetnem študijskem programu
Matematika in računalništvo izvajajo skupaj za študente obeh članic.
UP PEF poskuša izboljševati kakovost izobraževalnega dela, kolikor je to zaradi omejenih finančnih
možnosti sploh možno. Predvsem so na UP PEF težave s prostorsko stisko in pomanjkanjem
specializiranih učilnic ter nekaterih didaktičnih sredstev. Posebej je izboljševanje kakovosti omejeno
zaradi izvajanja ukrepov racionalizacije poslovanja UP PEF. Tako se na podlagi vsako leto izvedenih
študentskih anket na UP PEF poskuša izvesti vsaj tiste ukrepe, ki ne pomenijo povečane porabe
proračunskih sredstev.
Ustanavljanje strokovnih kateder se je na UP PEF pokazalo kot počasen postopek, saj je potrebno
ustanovitev premisliti v smislu racionalizacije dela in primernih povezav ožjih specialnih področij.
Povečano potrebo po ustanavljanju strokovnih kateder bi povzročila drugačna organiziranosti UP PEF,
do česar bi prišlo v primeru ukinjanja sedaj obstoječih oddelkov in prenašanje njihovih nalog na
katedre.
Priprava enovitih pedagoških magistrskih študijskih programov je bila zato opuščena, namesto tega Je
UP PEF v zadnjem četrtletju leta 2007 pristopila k intenzivni pripravi interdisciplinarnih
drugostopenjskih pedagoških programov in vzpostavila podlago za dialog z drugimi članicami UP
glede strukture in organizacije magistrskih programov za izobraževanje predmetnih učiteljev po tako
imenovanem »zaporednem« modelu izobraževanja, ki bo nedvomno zagotavljal ustrezno stopnjo
pridobljene izobrazbe za poklic učitelja.

5.1.2.2 Programi vseživljenjskega izobraževanja
5.1.2.2.1 Programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov
Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Izvedba
izpopolnjevanja
za
medijske strokovnjake in učitelje
v zamejstvu in izseljenstvu

Ni realizirano: članica ni uspela
pridobiti pričakovane finančne
podpore

UP FHŠ
Izvedba
delov
akreditiranih
študijskih
programov za različne
ciljne skupine
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Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

UP FM
Uvajanje
koncepta
vseživljenjskega učenja

Povečanje interesa za vpis v
študijske programe UP FM

Delno realizirano: povečanega
interesa za vpis se trenutno še ne
da
izmeriti.
Izdaja
brošure
Vseživljenjsko učenje

Oblikovanje
koncepta
vseživljenjskega učenja

Komisija za priznavanje znanja in
spretnosti
Promocija/publikacija Priznavanje
znanja in spretnosti, pridobljenih
pred vpisom v študijski program

Realizirano

Razvoj in izvedba novih
študijskih programov za
izpopolnjevanje oziroma
delov programa

Izvedba dveh delov študijskih
programov

Ni realizirano

Izvedba
ene
skupine
akreditiranega
študijskega
programa za izpopolnjevanje

Ni realizirano

Izvedba
tretje
mednarodne
poletne šole FM 2007:
7 dodiplomskih in 6 podiplomskih
predmetov,
publikacija
mednarodne poletne šole 2007

Realizirano: 8 dodiplomskih in 5
podiplomskih
predmetov,
publikacija v okviru International
Student's Guide

Prenova
študijskega
programa
za
izpopolnjevanje
pedagoško-andragoško
izobraževanje

Pripravljena dokumentacija za
akreditacijo
prenovljenega
študijskega
programa
za
izpopolnjevanje
Pedagoškoandragoško
izobraževanje
(Program učitelj)

Delno realizirano

Priprava predlogov novih
pedagoških
študijskih
programov ter študijskih
programov
za
izpopolnjevanje
vseh
stopenj

Začetek postopka akreditacije
novih študijskih programov.

Delno realizirano

Izvedba
študijskega
programa
za
izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje učiteljev
in učiteljic razrednega
pouka za poučevanje
italijanskega jezika (1, 2.
in 3. del)

Vpis po 15 kandidatov za vsak
del programa v študijskem letu
2007/08 ter ponovna izvedba
programa

Realizirano

Izvedba
študijskega
programa
za
izpopolnjevanje
Pedagoško in pedagoško
andragoško
izobraževanje

Izvedba programa z že vpisanimi
kandidati v študijskem letu
2006/07 in vpis 50 kandidatov v
študijskem letu 2007/08 ter
ponovna izvedba programa

Realizirano

Izvedba
študijskega
programa
za
izpopolnjevanje
Pedagoška izobrazba za
vzgojiteljice in vzgojitelje

Vpis 30 kandidatov v študijskem
letu
2007/08
ter
ponovna
izvedba programa

Ni realizirano

UP PEF
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Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

predšolskih otrok
Izvedba
študijskega Vpis 50 kandidatov v študijskem Ni realizirano
programa
za letu 2007/08 ter prva izvedba
izpopolnjevanje
programa
Poučevanje
predmeta
naravoslovje v šestem in
sedmem razredu osnovne
šole
UP TURISTICA
Razvoj
programov Priprava izhodišč ter potrditev na Delno realizirano: izhodišča so
vseživljenjskega učenja
UO UP Turistice
pripravljena
Komentar:
UP FM je leta 2007 nadaljevala z razvojem koncepta vseživljenjskega učenja na področjih
izobraževanja ter priznavanja znanja in spretnosti. Izvedla je nekatere formalne (posamezne predmete
akreditiranih študijskih programov) in neformalne oblike izobraževanja (seminarje, delavnice, tečaje in
okrogle mize). Ta izobraževanja fakulteta ponuja pod blagovno znamko Stik, ki simbolizira povezavo
med teorijo in prakso.
V izobraževanje se vključijo vsi, ki želijo izpopolniti svoje znanje na področju 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.
Fakulteta priznava znanja in spretnosti, ki so jih posamezniki pridobili na različne načine 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. V ta namen je fakulteta leta
2006 izdala zgibanko Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, ki
jo je promovirala leta 2007. Poleg tega je leta 2007 izdala tudi Pravilnik o vseživljenjskem učenju.
V januarju 2008 bo izšla prva publikacija Vseživljenjsko učenje, ki bo zajemala seznam formalnih in
neformalnih oblik vseživljenjskega izobraževanja, v katere se bodo lahko vključili posamezniki in
skupine leta 2008.
UP FM v okviru vseživljenjskega učenja razvija formalne študijske programe, kot so programi za
izpopolnjevanje, študij tako imenovanih delov študijskih programov in posameznih predmetov.
Namenjeni so predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. V
programe se lahko vključijo posamezniki ali zaključene skupine iz ene ali več organizacij. Udeleženci
takega izobraževanja, ki opravijo študijske obveznosti, dobijo potrdilo o izobraževanju s kreditnimi
točkami, ki jih pozneje lahko uveljavijo pri vpisu v študijske programe za pridobitev izobrazbe.
V okviru formalnih izobraževanj je fakulteta v času od 19. junija do 11. julija 2007 organizirala tretjo
mednarodno poletno šolo. Šole se je udeležilo 62 tujih in slovenskih študentov, poučevalo je 8
slovenskih in 12 tujih učiteljev. Udeleženci so lahko izbirali med 13 predmeti Dodiplomske in
Podiplomske šole FM.
Od 24. avgusta do 1. septembra 2007 je UP FM v sodelovanju s CHEPS-om (Center for Higher
Education Policy Studies iz Nizozemske) organizirala izvedbo predmeta v angleščini Management in
Higher Education.
UP PEF je izvajala tiste študijske programe izpopolnjevanja, za katere je bilo dovolj zanimanja
(Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika - 1, 2. in 3.
del ter Pedagoško in pedagoško andragoško izobraževanje). Za ostale prijavljene študijske programe
izpopolnjevanja ni bilo dovolj zanimanja.

5.1.2.2.2 Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Izvajalec programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju je
Pedagoška fakulteta Koper.
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Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvedba predpisanega programa
iz računalništva

Ena izvedba programa s 17
udeleženci

Ni realizirano

Izvedba predpisanega programa
iz matematične delavnice

Dve izvedbi
udeleženci

Realizirano

Izvedba
posodobitvenega
programa
Sodoben
model
poučevanja in učenja glasbene
vzgoje v prvem triletju

Ena izvedba programa z 20
udeleženci

Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega
programa Sodobni pristopi k
razvijanju
zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji
učenja drugega in tujega jezika

Dve izvedbi
udeleženci

30

Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega
programa Slovenščina kot drugi
jezik v prvem triletju devetletne
OŠ

Ena izvedba programa s 30
udeleženci

Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega
programa Na komunikacijskem
pristopu osnovani pristopi k
preverjanju in ocenjevanju znanja
pri učenju prvega, drugega in
tujega jezika v OŠ

Dve izvedbi
udeleženci

programa

s

30

Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega
programa Predšolska vzgoja –
Projektno učno delo pri tehničnih
dejavnostih v vrtcu in 1. razredu
devetletne osnovne šole

Tri izvedbe
udeleženci

programa

s

16

Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega Tri izvedbe
programa Medkulturno sodelovanje udeleženci
v obliki projektnega učnega dela

programa

s

16 Ni realizirano

Izvedba
posodobitvenega Dve izvedbi
programa Sodobni pristopi k udeleženci
razvijanju
zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji
učenja prvega jezika

programa

s

30 Ni realizirano

Izvedba programa za profesionalni Dve izvedbi
razvoj
Glasbeno,
plesno
in udeleženci
lutkovno ustvarjanje

programa

s

15 Ni realizirano

programa

programa

s

s

35

Komentar:
UP PEF je v letu 2007 za Ministrstvo za šolstvo in šport od programov, ki so bili najavljeni v študijskem
letu 2006/07, izvedla le dve izvedbi predpisanega programa Matematične delavnice. Nekateri izmed
najavljenih programov so bili izvedeni že v letu 2006 (študijsko leto 2006/07), za ostale najavljene
programe pa ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov, zato niso bili izvedeni. Poleg tega je bila nosilka
vseh posodobitvenih tehniških programov na daljši bolniški odsotnosti (v prvi polovici leta 2007).
UP PEF pa je v letu 2007 (od oktobra do decembra 2007) dodatno izvedla predpisane in
posodobitvene programe, ki so bili najavljeni za študijsko leto 2007/08, katerih izvedbe pa v programu
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dela za leto 2007 ni planirala, saj se najava le-teh izvede šele meseca marca tekočega leta (po
pripravi progama dela za tekoče leto), in sicer:
po ena izvedba naslednjih predpisanih programov: Program iz obdelave gradiv – kovine, Program iz
obdelave gradiv – les, Program iz obdelave gradiv – umetne mase in Program iz tehnike in
tehnologije;
izvedba posodobitvenih programov: Inovativni projekti pri vsebinah tehnike in tehnologije (ena
izvedba), Tehnika v 4. in 5. razredu devetletke (štiri izvedbe), Tehniški dnevi za predmetno stopnjo
(ena izvedba) in Tehniški dnevi za razredno stopnjo (šest izvedb).

5.1.2.3

Oblike neformalnega učenja

Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

UP FHŠ
Izvedba
tečajev
slovenščine za tujce

Izvedba 14. Poletnih tečajev
slovenskega jezika na Slovenski
obali »Halo, tukaj slovenski
Mediteran!« za 50 udeležencev

Realizirano

Izvedba
mednarodne
poletne
šole
»META
humanistika«

Izvedba 2. mednarodne poletne
šole »META humanistika« za 30
udeležencev

Realizirano

Priprava programa za
Center za vseživljenjsko
izobraževanje

Izvedba tečajev po oblikovanih
programih

Izvedba Poletna terenska
šola Rakitovec

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

Ni realizirano: cilj je prestavljen na
leto 2008

Udeležba
študentov
študijskih programov

Delno realizirano: realizirana je
bila ekskurzija ob slovensko –
hrvaški meji za študente pri
predmetu Sociolingvistika

Organizacija
interdisciplinarne
eksurzije ob slovenskih
mejah

vseh

Realizirano

UP FM
Izdelava
seminarjev

kataloga

Opredelitev
obveznih
elementov/značilnosti
neformalnega
izobraževanja

Izvedba treh seminarjev

Realizirano: izvedeni so bili 4
seminarji

Razvoj dokazil v sistemu –
udeleženci
dobijo
ustrezna
potrdila

Realizirano:
formalna
oblika
opredelitve je v fazi realizacije

UP FAMNIT
Organizacija poletne šole
Matematično raziskovalno
srečanje 2007 (MARS) za
dijake slovenskih srednjih
šol

Izvedba poletne šole MARS 2007 Realizirano
v mesecu avgustu
Od 10 do 20 udeležencev poletne
šole MARS 2007

So-organizacija
Izvedba SUPP 2007 v mesecih od Realizirano
Slovenskega
marca do novembra 2007; 12
univerzitetnega prvenstva udeležencev
v programiranju SUPP
2007
UP TURISTICA
Vzpostavitev
funkcionalnega

sistema Zagon in pričetek izvajanja Ni realizirano: zaradi zahtevnosti
funkcionalnega izobraževanja
izgradnje in selitve v novo stavbo
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Kratkoročni prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

izobraževanja

je
istem
fukcionalnega
izobraževanja prestavljen v leto
2008

Priprava
kataloga Izdaja kataloga
usposabljanj
in
izpopolnjevanj na področju
funkcionalnega
izobraževanja v turizmu

Delno realizirano: katalog
pripravljen ni pa še izdan

Vzpostavitev spletne strani Vzpostavljena spletna stran
Centra za funkcionalno
izobraževanje

Ni realizirano: zaradi zahtevnosti
izgradnje in selitve v novo stavbo
je
istem
fukcionalnega
izobraževanja prestavljen v leto
2008

Organizacija in izvedba Izvedba programov
taylor-made programov za
posamezne
naročnike
(odzivi na razpise, javne
pozive,
neposredna
naročila)

Ni realizirano: zaradi zahtevnosti
izgradnje in selitve v novo stavbo
je cilj prestavljen v leto 2008

je

UP VŠZI
Razvoj
delov Priprava vloge za akreditacijo
javnoveljavnih
študijskih delov študijskega programa v
programov za pridobitev okviru magistrskega študijskega
izobrazbe (6. odst. 36. programa Zdravstvena nega –
člena ZViS)
nadzor
okužb
in
zaključen
postopek
akreditacije
delov
programa in njihov razpis v
študijskem letu 2008/09
Izvajanje
različnih
programov
in
oblik
vseživljenjskega učenja za
pridobitev
neformalne
izobrazbe
za
klinične
mentorje iz učnih zavodov
UP VŠZI

Delno realizirano: v letu 2007 je
bila
pripravljena
vloga
za
akreditacijo
delov
študijskega
programa 2. stopnje, vendar
postopek še ni bil zaključen

Izvedba štirih delavnic z okvirno Realizirano
udeležbo
50
slušateljev.
Delavnice na temo:
Ocenjevanje je del pedagoškega
procesa
Osnovni principi pedagoškega
dela
Kako živeti brez težav s hrbtenico
Vpliv predanalitskih napak na
kakovost bolnikove oskrbe

Komentar:
UP FM Oblike neformalnega učenja, ki jih izvaja UP FM v okviru vseživljenjskega učenja, so:
seminarji, delavnice, tečaji in okrogle mize. Udeleženci takih izobraževanj prejmejo potrdilo o udeležbi.
Tako pridobljeno znanje lahko kasneje uveljavljajo v postopku priznavanja znanja in spretnosti.
Leta 2007 so bili izvedeni štirje seminarji. 27. marca je fakulteta organizirala seminar v angleščini
Inter-Cultural Communication, ki se ga je udeležilo 11 oseb. Od 4. septembra do 2. oktobra je potekal
seminar Usposabljanje učiteljev in mentorjev e-izobraževanja, ki se ga je udeležilo 17 oseb. Seminar
je potekal v obliki kontaktnih ur in prek e-učilnice. Od 8. oktobra do 12. novembra je potekal seminar v
okviru projekta za zaključeno skupino pod naslovom Usposabljanje učiteljev in mentorjev eizobraževanja. Udeleženci so prejeli potrdilo o udeležbi. Kot seminar je bil od 24. avgusta do 1.
septembra 2007 izveden tudi predmet v angleščini Management in Higher Education.
UP VŠZI Delavnice so bile v celoti izvedene in udeležba je celo presegala pričakovanja. Take oblike
neformalnega učenja ocenjujemo kot zelo uspešne.
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5.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kratkoročni
univerze

prednostni

cilji

UP
Evalvacija uspešnosti in kakovosti
raziskovalnega dela.

Povezovanje
UP
z
gospodarstvom na raziskovalnem
področju.

Sodelovanje pri izvajanju in
izvajanje projektov v okviru 7.
okvirnega programa EU.

Oblikovanje
vsebin
za
univerzitetno podiplomsko šolo.

Skrb za mlade raziskovalce.

Pričakovani rezultati v letu
2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

priprava
in
sprejem
enovitega obrazca za letno
poročanje
o
delu
in
samoevalvacijsko
poročilo
znanstveno-raziskovalnega
dela na UP,
preverjanje
sistema,
strukture
in
uspešnosti
raziskovalnega
dela
in
spodbujanje
večje
intenzivnosti in uspešnosti
področja,
- mednarodna primerljivost
razvijanje
skupnih
raziskovalnih projektov,

Realizirano.
Maja 2007 je bilo sprejeto
samoevalvacijsko poročilo UP za
študijsko leto 2005/2006, ki je
prvič
obsegalo
tudi
samoevalvacijo
raziskovalnega
dela. Za leto 2007 se bodo
vzpostavljene
evidence
nadgradile.

- širjenje in promoviranje
dela
UIP
d.o.o.
med
članicami UP in v sferi
gospodarstva
Prijava
raziskovalnih
projektov na razpise 7.
okvirnega programa EU.

Programski
dogovor
o
vsebinah
in
izvedbi
podiplomskih
študijskih
programov.
- prijava predloga mentorjev
na razpis ARRS,
- izvedba javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu
2007 pri znanih mentorjih

Razvijanje
novih
študijskih
programov 2. in 3. stopnje ter
spodbujanje,
spremljanje
in
usmerjanje raziskovalnega dela
na
podiplomskih
študijskih
programih.

- oblikovanje in spremljanje
novih
podiplomskih
študijskih programov,
- spremljanje doktorandov
na UP

Promocija
znanstvenoraziskovalnega dela univerze.

Izvedba
predstavitve
znanstveno-raziskovalnega
dela univerze širši javnosti.

2007

z

Realizirano.
Nadaljevalo se je delo na
obstoječih
projektih
z
gospodarstvom, članice pa so
pridobile tudi nove projekte.

Realizirano.
V okviru 7. OP je bil na ravni UP v
sodelovanju z Univerzo v Ljubljani
prijavljen
projekt
»Noč
raziskovalcev«, ki pa ni bil
sprejet. V letu 2007 so se
oblikovale vsebine sodelovanja v
7. OP in prijave projektov v okviru
članic UP (UP FM, UP ZRS).
Nerealizirano.
S strani članic UP ni bilo
izraženega
interesa
za
vzpostavitev podiplomske šole.
Realizirano.
UP je za leto 2007 pridobila 10
mentorjev mladim raziskovalcem,
od teh se eden ni zaposlil na UP,
tako da je bil v juniju 2007
izpeljan javni razpis za 9 mladih
raziskovalcev na članicah UP
VŠZI, UP ZRS in UP PINT.
Na razpisu je bilo za leto 2008
odobrenih 11 novih mentorjev.
Realizirano.
Komisija
za
znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP
je obravnavala 3 .študijske
programe 2. st. in 2 študijska
programa 3. st.. Senat UP je
potrdil 18 doktorskih tem.
Nerealizirano.
Cilj ni bil realiziran zaradi
omejenih finančnih sredstev in
kadrovske podhranjenosti.
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Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
UP FHŠ
Povezovanje z UP ZRS na
področju raziskovalnega dela.

Vodenje aplikativnih in razvojnih
projektov.

UP FM
Prijaviti vsaj 25 znanstvenoraziskovalnih
projektov
na
nacionalne
razpise
ARRS
(temeljni, aplikativni, podoktorski,
CRPi in drugi).

Pričakovani rezultati v letu
2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

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

Realizirano.
- na razpis ARRS je bil prijavljen
1 temeljni projekt na temo
Demokracija
in
medkulturnost (Katedra
za
filozofijo in UP ZRS – dr. Škof)
- na razpis ARRS sta bila
prijavljena 2 aplikativna projekta s
področja zgodovine,
- prijavljen je bil 1 podoktorski
aplikativni raziskovalni projekt s
področja zgodovine

Soorganizacija
dveh
znanstvenih sestankov z UP
ZRS.

Realizirano.
UP FHŠ je soorganizirala 4
mednarodne
znanstvene
konference s področja geografije
(1), slovenistike (1) in zgodovine
(2).
Realizirano.
Objavljeni so bili 3 znanstveni
prispevki v revijah Annales in 4
znanstveni prispevki v reviji Acta
Histriae ter 3 monografije v zbirki
Annales.

Objava
znanstvenih
prispevkov
visokošolskih
učiteljev UP FHŠ v reviji
Annales in monografij v
zbirkah Annales v okviru
znanstvene založbe UP
ZRS.
Izvedba projektov:
»Koprske
akademije«,
»Istrske štorije«, »Štorje od
murja in marinajov«, »Kam
po maturi in diplomi«,
»Medkulturna vzgoja«.

Pridobitev
projektov.

vsaj

12

novih

Zasnovati in pripraviti vsebino
dveh
novih
raziskovalnih
programov UP FM.

Izdelan
osnutek
raziskovalnih programov.

Pripraviti
kompetenčni
raziskovalne skupine FM.

profil

Izdelan kompetenčni profil v
tiskani in elektronski verziji.

Vzpostaviti
mrežo
partnerjev
(domačih in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede na področja

Vključitev v 3 raziskovalne
mreže in skupna prijava 1
projekta.

2007

z

Realizirano.
Sodelavci
Oddelka
za
slovenistiko in Oddelka za
zgodovino UP FHŠ so sodelovali
v vseh navedenih projektih.

Realizirano.
Na razpis za temeljne in
aplikativne
projekte
je bilo
prijavljenih 14 projektov, na razpis
CRP MIR 2007 pa 10 projektov,
pričakovan je bil razpis CRP
Konkurenčnost Slovenije, ki ga ni
bilo, zato prihaja do odstopanja
za en prijavljen projekt. Ob koncu
leta 2007 še niso bili znani končni
rezultati vseh razpisov.
Realizirano.
Proti koncu leta 2007 so na UP
FM potekali intenzivni dogovori o
načinu
prijave
projektov,
dokončno pa bodo zasnovani leta
2008.
Realizirano.
Izdelan je bil kompetenčni profil
celotne organizacije, ki vsebuje
tudi
del
za
raziskovalno
dejavnost.
Realizirano.
Prijavljena sta bila 2 projekta kot
nosilna institucija in 2 kot
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Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
raziskovanja 7. OP in vključitev v
vsaj en projekt.
Izvesti vsaj 8 naročenih raziskav
za potrebe gospodarstva in drugih
uporabnikov znanja in tako
povečati prihodek iz projektov za
gospodarstvo za 50%.
Organizacija
mednarodnih
znanstvenih konferenc.
Vključiti raziskave
doktorskih
študentov
v
raziskovalne
programe in projekte UP FM.

UP PEF
Povečanje
raziskovanja.

Povečanje
raziskovanja.

temeljnega

aplikativnega

Povečanje
sodelovanja
z
gospodarstvom.
Predstavitev
rezultatov
znanstveno-raziskovalnega dela
širši javnosti.
UP TURISTICA
Uspešno izvesti projekt Ciljnega
raziskovalnega
programa
–
turistične destinacije.
Povečati število raziskovalnih
projektov in programov.

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

Pripraviti strokovne podlage za
ustanovitev
in
ustanovitev
Znanstveno
raziskovalnega
središča.
Povečati prenos znanja z objavo
strokovnih in znanstvenih člankov
ter z organizacijo in udeležbo na
znanstvenih
in
strokovnih

Pričakovani rezultati v letu
2007

Izvesti 8 projektov, vključitev
5 podiplomskih študentov v
te
projekte,
povečati
prihodek iz tega naslova za
50%.
Izvedba vsaj 3 konferenc.

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik
partnerji.
Cilj
je
presežen.
Realizirano.

2007

z

bistveno

Realizirano.

Povezava teorije in prakse.

Realizirano.
Vsi podiplomski študenti izvajajo
raziskovalno delo, se vključujejo
tudi v raziskave UP FM, poleg
tega pa institucija redno spremlja
njihovo raziskovalno delo.

- izvedba temeljnih raziskav,
ki so v teku,
odobritev
prijavljenih
nacionalnih in mednarodnih
programov in projektov
izvedba
aplikativnih
raziskav, ki so v teku,
odobritev
prijavljenih
aplikativnih projektov
Izvedba
aplikativnih
raziskav.
Izvedba
znanstvenih
sestankov.

Delno realizirano.

Zaključena
programa.

Realizirano.
Projekt se uspešno izvaja in sledi
časovnemu planu.
Nerealizirano.

3.

faza

- pridobitev 1 temeljnega ali
aplikativnega raziskovalnega
projekta,
- pridobitev 1 ciljnega
raziskovalnega programa

Delno realizirano.

Realizirano.
Realizirano.

- pridobitev vsaj enega
novega
nacionalnega
projekta s področja turizma,
- pridobitev vsaj enega
projekta z gospodarskimi
družbami
in
drugimi
uporabniki znanja,
- ohranjeno članstvo v dveh
slovenskih turističnih grozdih
Ustanovljeno
Znanstveno
raziskovalno središče.

Realizirano.

- udeležba na najmanj 10-ih
znanstvenih in strokovnih
posvetih doma in v tujini,
- izdaja
znanstvenih in

Realizirano.

Realizirano.
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Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
posvetih.
Zagotoviti aktivno sodelovanje z
Univerzitetnim
inkubatorjem
Primorske
z
namenom
spodbujanja podjetniške kulture in
razvoja podjetniških idej med
študenti, pedagoškimi delavci in
raziskovalci UP Turistice.
UP VŠZI
Uspešno
izvajanje
ciljnega
raziskovalnega projekta M1-0151.

Uspešno izvajanje temeljnega
raziskovalnega projekta J7-9743.

Pričakovani rezultati v letu
2007
strokovnih monografij
- izvedena predstavitev UIP
za študente, pedagoge in
raziskovalce UP Turistice,
vključitev
vsaj
1
inkubiranca v UIP

uspešna
izvedba
načrtovanih raziskav,
objava
rezultatov
v
mednarodnih
znanstvenih
revijah
uspešna
izvedba
načrtovanih raziskav,
objava
rezultatov
v
mednarodnih
znanstvenih
revijah

Povečanje raziskovalnega dela.

Pridobitev
in
začetek
izvajanja projektov.

Krepitev sodelovanja z lokalnimi
skupnostmi - Mestna občina
Koper, Občina Izola in Občina
Piran.

Pridobitev projekta.

UP ZRS
Pridobitev
infrastrukture
za
izvajanje raziskovalne dejavnosti.

Vzpostavitev
in
zagon
laboratorija za molekularnogenetske raziskave.

Kakovostna izvedba obstoječih
projektov ter pridobitev novih.

Pozitivna
evalvacije
projektov, ustrezno število
objav doma in v tujini.

Nadaljevanje
usposabljanja
mladih raziskovalcev.

- strokovno usposabljanje,
objave
znanstvenih
izsledkov

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Delno realizirano.
- izvedena je bila predstavitev
UIP za študente, pedagoge in
raziskovalce UP Turistice,
- vzpostavljena je bila info točka
na UP Turistici

Delno realizirano.
Raziskava
uspešno
članek je še v pripravi.

poteka,

Delno realizirano.
Raziskava
uspešno
poteka,
članek je v pripravi (projekt se je
začel izvajati v letu 2007, zato se
je zbiranje podatkov šele dobro
začelo).
Delno realizirano.
Izvedene so bile prijave za
mentorja
za
mladega
raziskovalca, 1 aplikativnega
projekta in 1 temeljnega projekta
kot sodelujoča organizacija. Od
tega je pridobljen aplikativni
projekt, ki se bo začel financirati v
letu 2008.
Delno realizirano.
Prijavljeni so bili 3 projekti na
razpis Mestne občine Koper in od
teh pridobljena 2. Razpisov s
področja zdravstva v drugih dveh
obalnih občinah ni bilo.

Ni realizirano.
Laboratorijska dejavnost v letu
2007 se še ni pričela. Prostori,
namenjeni tej dejavnosti, so v
postopku pridobitve uporabnega
dovoljenja.
Realizirano.
Uspešno so se izvajali obstoječi 9
temeljnih,
2
aplikativnih,
2
podoktorskih in 8 CRP projektov.
Pričelo se je izvajanje 3 temeljnih,
4 aplikativnih, 4 podoktorskih ter
2 CRP MIR projektov.
Realizirano.
Od
skupno
20
mladih
raziskovalcev,
ki
so
se
usposabljali v letu 2007, je UP
ZRS v mesecu oktobru 2007
pričel z usposabljanjem 6 novih
mladih
raziskovalcev.
Usposabljanje
so
uspešno
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Kratkoročni
univerze

Kvalitetno
sodelovanje.

prednostni

cilji

Pričakovani rezultati v letu
2007

mednarodno

- navezovanje stikov z
raziskovalci iz tujine,
- pridobivanje materiala za
raziskovalno delo
- usposabljanje in razvijanje
stikov

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
zaključili 3 mladi raziskovalci in
pridobili naziv doktor znanosti ter
nadaljujejo delovno razmerje na
UP ZRS.
Realizirano.
Uspešno je bilo organiziranih 5
mednarodnih
znanstvenih
sestankov.

- pridobitev novih projektov
in povečanje prihodkov iz
evropskih skladov
Povečanje
sodelovanja
z
gospodarstvom
in
drugimi
uporabniki znanja.

Izvedba
raziskav.

Širjenje prostorov in pridobitev
nove raziskovalne opreme za
izvajanje laboratorijskih raziskav.

uspešno
izvedene
raziskovalne dejavnosti v
laboratoriju,
- objave znanstvenih člankov
v mednarodnih revijah,
objave
pomembnih
rezultatov v monografiji za
splošno javnost,
pridobivanje
novih
projektov s sodelujočimi
mednarodnimi
organizacijami

Uspešno
mednarodno
sodelovanje ter povezava z
novimi mednarodnimi inštitucijami
za sodelovanje v raziskovalni
dejavnosti.
Učinkovito izpeljani projekti.

UP PINT
Povečanje
sodelovanja
gospodarstvom.

z

aplikativnih

Pridobitev
štirih
novih
projektov (Banka Koper,
Luka Koper, Mestna občina
Koper)

Prijava projektov CRP.

Izvedba dela raziskave.

Prijava projektov na razpise
ARRS (aplikativni in podoktorski).

Izvedba dela raziskave.

Realizirano.
Uspešno so bili izvedeni projekti,
ki so jih sofinancirali drugi
uporabniki znanja (državni in
upravni organi, zavodi, javne
agencije, javna podjetja, javni
skladi, zbornice).
Realizirano.
- uspešno je bil izpeljan
mednarodni
projekt
»Vpliv
simulirane
breztežnosti
na
človeški organizem«,
- uspešno so bili izpeljani domači
projekti (višinska aklimatizacija-še
poteka,
MORS
1-zaključen,
MORS 2 – še poteka),
- uspešno so bile izpeljane
meritve otrok v šolah, vrtcih, na
športnikih,
- uspešno je bila izpeljana
mednarodna konferenca ICEE
2007, Bernardin

Realizirano.
Pridobljeni so novi projekti z
gospodarstvom, in sicer z Luko
Koper in Telekomom ter Mestno
občino Koper.
Ni realizirano.
Prijave
projektov
niso
bile
izpeljane, ker ni bilo ustreznega
razpisa.
Realizirano.
Prijavljenih je bilo več projektov,
nekaj projektov je bilo sprejetih v
financiranje.

Komentar:
UP FHŠ Raziskovalno delo, predvsem na področju temeljnega raziskovanja, je tudi v letu 2007
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 učiteljev med raziskovalno in izobraževalno sfero. Poleg tega je UP FHŠ v slovenskem
prostoru sodelovala tudi z nekaterimi drugimi raziskovalnimi inštitucijami (npr. ZRC SAZU).
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UP FM Raziskovalno in razvojno dejavnost UP FM v letu 2007 zaznamuje predvsem povečan obseg
vključevanja v mednarodne raziskovalne projekte (prijave na razpise 7. okvirnega programa EU).
Fakulteta je prijavila 2 projekta kot koordinator in v 2 vstopila kot partner, rezultati se pričakujejo v
začetku leta 2008. Mednarodno aktivnost je močno povečala tudi v okviru drugih mednarodnih
razpisov, ob koncu leta 2007 je tako prijavila tudi projekt Interreg IV.
Na nacionalnih razpisih v okviru ARRS je UP FM v letu 2007 pridobila 2 projekta CRP »ZNANJE ZA
VARNOST IN MIR 2006-2010«, 5 mentorjev mladim raziskovalcem, ki se bodo usposabljali v letu
2008, sofinanciranje izdaje 3 znanstvenih monografij, sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature
in baz podatkov v višini 3.380,07 evrov ter sofinanciranje 9 poti na mednarodne konference v tujini z
vabljenimi predavanji. V letu 2007 je UP FM začela izvajati prvi podoktorski projekt, 1 temeljnega in 1
aplikativnega, sredi leta pa je bila uspešna prijava temeljnega projekta v partnerstvu z UL FDV.
UP FM je dosegla vse zastavljene cilje, v nekaterih pogledih jih je celo presegla.
UP PEF V letu 2007 so bile na UP PEF izvedene raziskave v okviru prijavljenih raziskovalnih projektov
in programov, sicer pa fakulteta izvaja predvsem projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja
(vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …). UP PEF je na znanstvenih srečanjih doma in v tujini
uspešno predstavila sodobne koncepte in modele učenja in poučevanja na področjih jezika,
matematike, naravoslovja, družboslovja, motorike in umetnosti, ki izhajajo iz raziskav in oblikovanih
novih paradigem, katere podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in humanističnih ved.
UP PEF je organizirala tudi znanstveni sestanek »Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje
učenje« in dva strokovna posveta »Zagotavljanje profesionalnega razvoja učitelja/vzgojitelja,
podprtega z IKT« ter »Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi«.
UP TURISTICA V letu 2007 je bil glavni cilj UP Turistice na raziskovalno razvojnem področju okrepiti
znanstveno raziskovalno in razvojno svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos znanja
v gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je bilo razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem v pridobivanje temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta, ciljnega
raziskovalnega projekta, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma.
Prijava na razpis Ciljnega raziskovalnega programa je bila neuspešna. V letu 2007 se je tako na tem
področju nadaljevalo delo na 1 CRP projektu, na katerem kot partnerja sodelujeta še UP ZRS in UP
PINT.
Več uspeha je bilo na področju razvojnih projektov na nacionalni ravni oz. razvojnih projektov v
sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami. Uspešno je bil izveden projekt za Ministrstvo
za gospodarstvo »Usposabljanja za implementacijo sistema kakovosti v hotelskih podjetjih«, ki
predstavlja nadaljevanje projekta »Vzpostavitve celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v
turističnih podjetjih« v letu 2006. Za Slovensko turistično organizacijo (STO) je bil pripravljen projekt
»Identifikacije omejitev za razvoj destinacijskega managementa v Sloveniji« in izvedene 4 raziskave
emitivnih turističnih trgov Finske, Francije, Velike Britanije in Švedske. V letu 2007 se je za Mestno
občino Koper pričelo izvajanje projekta »EKO PARK KRAS«. Med razvojnimi projekti se je nadaljevalo
delo na dveh pomembnejših projektih »Banka turističnih idej Slovenije«, v sodelovanju s STO, in »TIP
2007 – sejem doživetij 2007«, v partnerstvu z Gospodarskim razstaviščem Ljubljana.
V skladu z načrtom je v letu 2007 potekalo aktivno sodelovanje v dveh slovenskih turističnih grozdih
(Grozdu manjših hotelov Slovenije in Kongresnem grozdu), ki je usmerjeno v razvoj skupnih
programov izobraževanja in usposabljanja za člane kongresnih grozdov.
Na področju mednarodnih projektov se je nadaljevalo delo na projektu Interreg IIIA Slovenija-Hrvaška
izvajalca UP ZRS, kot partnerica pa se je UP Turistica vključila v pripravo projekta v programu
Leonardo da Vinci z naslovom »VIRBUS - izdelava aplikacije za spletno poslovno igro s področja
turističnega in proizvodnega sektorja«, na katerem sodelujejo UP PEF, Slovenska turistična
organizacija, Polytechnic HAAGA s Finske, Univerza Riga iz Estonij in Hochschule Harz iz Nemčije.
Za učinkovit razvoj in delo na raziskovalno razvojnem področju je bilo potrebno oblikovati učinkovit
organizacijski model projektnega dela, podprtega s sodobno informacijsko tehnologijo. V tem okviru je
bilo ustanovljeno Znanstveno raziskovalno središče za turizem (Inštitut za turizem), ki bo skrbelo za
vodenje, organizacijo, koordinacijo in izvajanje znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov.
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UP VŠZI Raziskovalna skupina UP VŠZI je v letu izvajala temeljni projekt na temo zdravstvene nege,
ki ga je pridobila že v letu svoje registracije, kot sodelujoča organizacija se je vključila v projekt
Ciljnega raziskovalnega programa, pridobila pa je tudi eno mlado raziskovalko. V letu 2007 je zaradi
pomanjkanja raziskovalcev s pogoji za vodje raziskovalnih projektov uspela prijaviti samo aplikativni
projekt, ki je bil sprejet v financiranje, in mladega raziskovalca. Ostalih načrtov (prijava na razpis za
CRP) ni uspela realizirati zaradi pomanjkanja kadra, ki je tudi sicer zelo obremenjen s pedagoškim
delom.

Tabela 16: Število patentov, blagovnih znamk, inovacij in projektov z gospodarstvom oz. z
drugimi uporabniki znanja Univerze na Primorskem v letu 2007
Načrt za leto Realizacija
2007
2007
Število prijavljenih patentov
2
/
Število podeljenih patentov
/
/
Število prodanih patentov
/
/
Število prijavljenih blagovnih znamk
1
/
Število
registriranih
(podeljenih) /
/
blagovnih znamk
Število prodanih blagovnih znamk
/
/
Število inovacij
1
/
Število projektov, v katerih sodeluje 40
27
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so krajši od enega leta
Število projektov, v katerih sodeluje 43
49
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so dolgi vsaj eno leto
Kazalnik

Komentar:
UP PEF. Načrtovano število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in
so dolgi vsaj eno leto, je bilo preseženo za 6 projektov zaradi uspešnih prijav na razpise in večjega
števila prijav na razpise od napovedanih že v letu 2006.
UP TURISTICA. V letu 2007 je od načrtovanih 2 izvajala 4 projekte, v katerih sodeluje gospodarstvo
oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta. Izvajali so tudi 9 projektov, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so daljši od enega leta.
Intenzivno povečanje razvojno raziskovalnega dela je namenjeno tudi jasnemu pozicioniranju UP
Turistice kot pomembne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in razvojno svetovalne ustanove na
področju turizma v Sloveniji in v širši regiji. Vsebinsko je bilo raziskovalno delo v letu 2007 usmerjeno
predvsem na področje priprave podlag za uresničevanje strateškega razvoja slovenskega turizma ter
iz tega izhajajoča področja identifikacije in proučevanja razvoja turističnih destinacij ter destinacijskega
managementa, razvoja javno privatnega partnerstva, zagotavljanja kakovosti v turizmu ter razvoja
človeških virov v turizmu.
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5.3

Umetniška dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
REKTORAT UP
Izvedba koncertov APZ UP

Pričakovani rezultati v letu
2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

državno
tekmovanje
pevskih
zborov
NAŠA
PESEM 2007 (Maribor, 21. 22. 4. 2007)

Realizirano:
Zbor se je predstavil s skladbami
primorskih avtorjev G. Pulittija, P.
Merkuja, S. Kureta in A. Čopija in
s tem promoviral našo primorsko
ustvarjalnost. Zbor je prejel zlato
plaketo in še posebno priznanje
za izvedbo skladbe iz obdoblja
renesanse koprskega skladatelja
Gabriella Pulitija: Canta bell' alba

- mednarodno zborovsko
tekmovanje ''F. Schubert''
2007 (Dunaj)

- koncertna turneja po Bosni
in Hercegovini (Banja Luka,
Sarajevo, Tuzla)

- 3. letni koncert (Pokrajinski
muzej Koper, 6. 6. 2007)

2007

z

Nerealizirano:
Zbor se je odpovedal seminarju in
tekmovanju na Dunaju zaradi
povabil na festivala v Negotinu in
Splitu.
Realizirano:
Ob zaključku sezone je zbor
izvedel turnejo v Bosno in
Hercegovino, kjer se je v
organizaciji slovenskega društva
izvedel koncert v Sarajevu
Realizirano.

- skupni koncert(i) treh APZjev (maj – junij 2007)

- koncerti v Postojni,
Ajdovščini, Velenju,
Gorici,

Novi

- festival Mokranjčevi dnevi v
Negotinu

Realizirano:
Zbor se je predstavil skupaj z
APZ Univerze v Ljubljani in APZ
Univerze v Mariboru na 1.
srečanju univerzitetnih zborov '' V
troje je lepše'' v Mariboru
Realizirano:
Postojna, Velenje, Vipava in Piran

- koncert v Beogradu
Realizirano.
- dobrodelni
Kropo

koncert

za
Realizirano.

- samostojni koncert v Splitu
Realizirano.
- tekmovanje CRO PATRIA
Realizirano.
- božično-novoletni koncert
(december 2007)

Realizirano:
Za izvedbo je prejel 3. nagrado
(bronasto katedralo).
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Pričakovani rezultati v letu
2007

- izvedba nekaj glasbenih
točk
na
Slavnostni
akademiji, podelitvi diplom in
ostalih dogodkih v okviru UP
in vseh njenih članic

Zgoščenka APZ UP

- izdaja zgoščenke

Naziv častne članice APZ

- podelitev naziva častne
članice APZ dr. Luciji Čok
- v sodelovanju z zunanjimi
partnerji na sedežu rektorata
se
organizira
razstava
primorskih
akademskih
slikarjev iz Slovenske Istre

Razstave

UP FHŠ
Priprava umetniškega študijskega
programa

UP PEF
S študenti oblikovati in javno
uprizoriti glasbeno pravljico
Pripraviti predstavitev otroškega
opusa Ivana Ščeka.
Izvedba koncerta študentov UP
PEF.
Sodelovanje študentov UP PEF v
Kulturno-umetniškem
društvu
Univerze na Primorskem.
Povečati sodelovanje študentov
UP PEF v Akademskem pevskem
zboru Univerze na Primorskem.

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

Realizirano:
Koncert je bil izveden
Gledališču Tartini, Piran.

v

Realizirano:
Tri do štiri glasbene točke na 10
prireditvah v okviru UP.
Delno realizirano:
Zgoščenka je pripravljena in v
zaključni
fazi
oblikovanja.
Predvidoma bo izšla ob 5.
o0bletnici UP.
Realizirano.
Realizirano.

Akreditacija
študijskega
programa
Uprizoritvene
študije in kreativno pisanje.

Ni bilo v celoti realizirano,
program dodan v postopek
notranje akreditacije, cilj se
prenese v leto 2008

Od 25 – 30 uprizoritev v
vrtcih in šolah obalnih občin.
Izid glasbene zgoščenke.

Realizirano.

Javna izvedba koncerta
študentov UP PEF.
5 študentov UP PEF članov
gledališke skupine Kulturnoumetniškega
društva
Univerze na Primorskem.
15 študentov UP PEF
včlanjenih
v
Akademski
pevski zbor Univerze na
Primorskem.

Realizirano.
Realizirano.
Realizirano.

Realizirano.

UP PEF. Na področju umetniške dejavnosti je UP PEF v letu 2007 realizirala vse zastavljene cilje.
S študentkami 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja je bila
oblikovana novoletna glasbena pravljica »Novoletne potičke za vse«, ki je bila, v sodelovanju z
Društvom prijateljev mladine Koper, izvedena na 26-ih uprizoritvah v vrtcih in šolah obalnih občin.
S študenti študijskega programa Razredni pouk je bila pripravljena predstavitev otroškega opusa
Ivana Ščeka in izdana glasbena zgoščenka.
Pevski zbor UP PEF je s študenti 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa
Predšolska vzgoja izvedel koncert, na katerem so študenti izvajali duete baročnih skladateljev za
kljunasti flavti in basso continuo.
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5 študentov UP PEF, članov gledališke skupine, je sodelovalo v Kulturno-umetniškem društvu
Univerze na Primorskem.
V Akademskem pevskem zboru UP trenutno prepeva 16 študentk z Oddelka za predšolsko vzgojo in
Oddelka za razredni pouk UP PEF.
Poleg planiranih umetniških dejavnosti je bila izvedena bila tudi glasbena predstava Pika gre v šolo s
študentkami 3. letnika visokošolskega študijskega programa Predšolska vzgoja ter koncert Suita Carla
Orffa študentk 1. in 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja,
kar predstavlja presežek realizacije.
Dodatno je bila postavljena tudi likovna razstava študentk visokošolskega strokovnega študijskega
programa Predšolska vzgoja v atriju UP PEF.
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5.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

V letu 2007 je UP s pomočjo izmenjav na področju študijskega in znanstvenoraziskovalnega dela, z
razvojem novih študijskih programov v sodelovanju s partnerskimi univerzami (joint degree, double
degree) ter z nadgrajevanjem že obstoječega sodelovanja in z vzpostavljanjem novih oblik
sodelovanja na podlagi bilateralnih meduniverzitetnih sporazumov, gradila kakovost svojega delovanja
na izobraževalnem in raziskovalnem področju. V skladu s tem si je UP v letu 2007 začrtala prioritetne
naloge, katerih realizacija je predstavljena v poglavju 6 – Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih
ciljev, 6.2 – Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega let ali več preteklih let.
Kratkoročni prednostni cilji
PROGRAMI MOBILNOSTI
REKTORAT
Zagotovitev
vseh
potrebnih
pogojev za mednarodne študijske
izmenjave učiteljev in študentov
ter
praktično
usposabljanje
študentov

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

- izboljšanje kakovosti
študijskega procesa,
- študijske izmenjave:
50 izmenjav študentov
UP in
30 izmenjav učiteljev
UP;
60 tujih študentov na UP
in
20 tujih učiteljev na UP
praktično
usposabljanje
30
študentov UP v tujini in
10 tujih študentov v RS

Delno realizirano:
- uspešna prijava na razpis
novega
programa
Vseživljenjsko učenje (VŽU)
–
pridobitev
Erasmus
univerzitetne listine (EUC),
- prijava na nacionalni razpis
za študijske izmenjave in
praktično
usposabljanje
študentov
ter
mobilnost
učiteljev,
- na izmenjavo je odšlo 52
študentov UP in 41 učiteljev
UP, od tega v okviru
programa VŽU-Erasmus 33
študentov UP in 20 učiteljev
UP,
- na izmenjavo na UP je
prišlo 67 tujih študentov in
61 tujih učiteljev,
- na praktično usposabljanje
v tujino je odšlo 6 študentov
UP (ostali prijavljeni (22) v
letu
2007
bodo
na
usposabljanje odšli v letu
2008), preko UP pa na
praktično usposabljanje v
RS ni prišel noben tuj
študent
–
ni
bilo
povpraševanja
Realizirano:
- redno so bile ažurirane
spletne strani, namenjene
tujim študentom, prav tako je
mednarodna služba UP
zainteresirane tuje študente
redno
seznanjala
z
možnostmi
študija
in
izmenjav na UP,
- število tujih študentov na
izmenjavah na UP se je z 61
povišalo na 67,
- povečalo se je število
bilateralnih sporazumov v
programu mobilnosti VŽU-

Povečanje števila tujih
študentov
na
izmenjavah na članicah
UP
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Poenostavitev
postopkov
evidenc

vodenja

Vključitev večjega števila članic
UP v CEEPUS

Sodelovanje vsaj treh
članic UP v programu
CEEPUS

Spodbujanje
raziskovalcev

mobilnosti

Povečanje
števila
mobilnih raziskovalcev
iz in na UP

Uveljavitev projekta »Nacionalna
mobilnost« v sodelovanju z
Univerzo v Ljubljani in Univerzo v
Mariboru

Prijava najmanj treh
študentov
UP
na
program
nacionalne
mobilnosti

UP FHŠ
Povečati mednarodno mobilnost
študentov in učiteljev

5
študentov
(dodiplomskih
in
podiplomskih)
se
izmenja
v
okviru
programa Ceepus,
2
profesorja
se
izmenjata
v
okviru
programa Ceepus
praktično usposabljanje
študentov in študijske
izmenjave študentov in
profesorjev
aktivno sodelovanje s
predstavniki
univerz,
skupno raziskovanje

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Erasmus (130) in obseg
sodelovanja članic UP v
programu CEEPUS
Nerealizirano:
zaradi pomanjkanja časa in
finančnih sredstev ter drugih
prednostnih nalog ni bila
vzpostavljena
informacijska podpora za
vodenje izmenjav
Realizirano:
vključitev 3 članic UP (FHŠ,
FM in PEF) v mreže
CEEPUS
Realizirano:
- izvedene vse aktivnosti
promocije in informiranja v
okviru
programa
ERA
MORE,
nudenje
informacij
zainteresiranim
raziskovalcem o programu
ERA MORE,
- izkazan večji interes
raziskovalcev
UP
za
izmenjave (s 4 na 33)
Delno realizirano:
- UP je v sodelovanju s
Študentsko organizacijo UP
(ŠOUP)
organizirala
predstavitev
programa
nacionalne mobilnosti, ki je
bila namenjena študentom
vseh sodelujočih univerz in
strokovnim službam, ki na
univerzah oz. članicah vodijo
postopke
nacionalne
mobilnosti,
- v programu sta v letu 2007
sodelovala dva študenta
Delno realizirano
- Oddelek za geografijo:
izmenjava 2 profesorjev: dr.
Peter
Jordan,
Dunaj,
Avstrija; dr. Andre-Louis
Sanguin, Paris, Francija,
- izmenjava 1 študenta
(premalo
razpisanih
študijskih mest)
Realizirano

Realizirano
- Oddelek za geografijo: Dr.
Lary Ford; San Diego State,
San Diego,
- Oddelek za slovenistiko –
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

začetek priprav za prvi
evropski
doktorat
(sodelovanje z Univerzo
Sorbona iz Pariza)

Izboljšati kakovost študija

izmenjava študentov UP
FHŠ
–
prihod
Nizozemcev februarja in
obisk Slovencev v aprilu
10 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 10
tujih študentov opravi
del študijskih obveznosti
na naši fakulteti
obisk dveh študentov v
Moskvi in Peterburgu
izmenjava 3 študentov

izmenjava izkušenj

Povečati mednarodno mobilnost
na
področju
jezikoslovja
in
uvajanje novih metod učenja tujih
jezikov

- aktivno sodelovanje s
predstavniki
Univerze
Cà Foscari 8benetke,
Italija),
- skupno raziskovanje
gostujoče predavanje
dveh učiteljev Univerze
Bielsko-Biala

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
razširil in navezal nove stike
z
univerzami
na
Nizozemskem, Belgiji, UK,
Španiji, Italiji,
- Oddelek za zgodovino je
sodeloval s predstavniki tujih
univerz iz Vidma (Italija) in s
Karlovo Univerzo iz Prage
(Češka).
Delno realizirano
- Oddelek za geografijo –
gostovanje
podiplomske
študentke (doktorat go. O.
Fejić je v postopku) ,
- priprave na doktorat so
prenesene v naslednje leto
- Oddelek za zgodovino
(zlasti dr. D. Darovec in dr.
A. Panjek) že vrsto let
intenzivno
sodeluje
z
Univerzo Paris IV (Sorbone),
med drugim v luči priprave
projekta
»Francoska
dediščina na Slovenskem:od
Ilirskih provinc do EU«
Realizirano

Realizirano:
izmenjave v okviru programa
VŽU-Erasmus, bilateral,…

Realizirano
Realizirano:
Oddelek za geografijo –
izmenjava 4 študentov
Realizirano:
Izvršenih več izmenjav z
različnimi univerzami, kar
doprinese
h
kakovosti
študijskega procesa
Realizirano
izobraževanje 2 učiteljev
FHŠ na Univerzi Cà Foscari

Realizirano:
- Oddelek za slovenistiko:
obisk z Univerze Bilelsko
Biala,
- dodatno: Oddelek za
geografijo – dr. Michael
Hawkins,
Ball
State
University, Muncie; dr. Carl
Dahlman,
Miami
State
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

usposobitev 6 učiteljev
UP FHŠ na Univerzi
Louis Pasteur (F) in na
Univerzi Cà Foscari (I)

Pospeševanje medkulturnih stikov
in intenziviranje znanja jezikov
sosednjih narodov v alpskojadranskem
prostoru
ter
sodelovanja z univerzami alpskojadranskega prostora
Intenzivirati
sodelovanje
z
univerzami JV Evrope

- udeležba 2 študentov
UP FHŠ in 2 učiteljev na
Poletni šoli Bovec,
pridobitev
novih
izkušenj in znanj

Organizacija 2. poletne šole UP
FHŠ Meta Humanistika

Udeležba 10 študentov
iz univerz, s katerimi
ima
UP
podpisan
sporazum

UP FM
Povečati mednarodno mobilnost
študentov

Povečati mednarodno mobilnost
učiteljev

Uspešna
izvedba
raziskovalnega projekta
Amerikanistične
in
druge
zunaj-evropske
študije v Sloveniji, Srbiji
in Črni gori, 2006-2007

5 študentov UP FM
opravi del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji,
10
tujih
študentov opravi del
študijskih obveznosti na
UP FM
Vključevanje učiteljev v
tuje študijske programe

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
University, Oxford, Ohio,
ZDA
Realizirano:
- Oddelek za uporabno
jezikoslovje
tuja
predavateljica z Louis P. je
na UP FHŠ izobraževala
naše učitelje (marec 2007)
Nerealizirano:
pomanjkanje
finančnih
sredstev
za
podelitev
štipendij našim študentom
za udeležbo na Poletni šoli
Bovec
Realizirano:
- Oddelek za geografijo
Romunija,
Oradea
in
Sarajevo (obiski v Kopru:
študentje in profesorji) in
obiski študentov iz Kopra v
Sarajevu /Tuzli; Obisk na
Univerzi v Zadru – ločeno
profesorji in študenti
- Oddelek za zgodovinopovečano sodelovanje s
Karlovo Univerzo v Pragi,
Češka
- Oddelek za slovenistiko –
obisk študentov UP FHŠ na
Univerzi
v
Zagrebu,
Hrvaška, maj 07
- Oddelek za antropologijo –
obisk študentov univerze
Megatrend, Beograd, Srbija
na UP FHŠ, oktober 07
Realizirano:
- udeležba tujih študentov na
Poletni šoli META 2007 in
na
tečajih
slovenskega
jezika »Halo, tukaj slovenski
Mediteran!«,
- sodelovanje vseh oddelkov
UP FHŠ in predavateljev s
številnih tujih institucij (UK;
Avstrija, Srbija, Češka,..)
Realizirano:
24 študentov UP FM je
opravilo
del
študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 36 tujih študentov
pa je bilo na izmenjavi na
UP FM
Realizirano:
9 učiteljev in sodelavcev UP
FM je predavalo na tujih
institucijah
preko
mednarodne
mobilnosti
učiteljev in 4 tuji učitelji so
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Povečati
število
raziskovalcev

Nove
povezave
skupni projekti

UP FAMNIT
Vključevanje
mednarodne
povezave UP

izmenjav

v
obstoječe
programe
in

UP PEF
Povečanje mednarodne mobilnosti
študentov, visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

UP TURISTICA
Povečati mednarodno mobilnost
študentov in
visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev

in

Uspešna vključitev v
mednarodne programe
in povezave UP

Delno realizirano:
podpisane prve
pogodbe

povečano
število
izmenjav
študentov
(tako domačih, ki del
študijskih
obveznosti
opravijo v tujini, kot tujih,
ki
opravijo
del
obveznosti na UP PEF)
in
izmenjav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v okviru
programa ,
- obnovitev starih ter
sklenitev
novih
sporazumov v okviru
programa Erasmus,
izvedene
obojestranske
izmenjave
v
okviru
programa CEEPUS

Realizirano:
za povečanje mednarodne
mobilnosti
študentov
in
izboljšanje kakovosti je UP
PEF
sklenila
nove
bilateralne sporazume z:
Instituto
Politecnico
di
Lisboa
(Portugalska),
University of Sassari (Italija),
St. Mary's University College
(Združeno
Kraljestvo),
Masarykova
Univerzita
(Češka), Canakkale Onsekiz
Mart University (Turčija)

- 5 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 3
tuji študentje opravijo
del študijskih obveznosti
na UP Turistici,

Realizirano:
v letu 2007 je del študijskih
obveznosti v tujini opravilo 6
študentov
v
okviru
mednarodnega
programa
mobilnosti Erasmus, pri nas
pa so študirali 4 študenti s
partnerskih institucij. S tem
smo presegli pričakovanja
na
področju
mobilnosti
študentov
Delno realizirano:
realizirano je bilo le eno
gostujoče predavanja zaradi
zapletov pri izvedbi
Nerealizirano:
zaradi prevelikega števila
prijavljenih
udeležencev
študijskega obiska v tujini
kandidatura
predstvanika
UP
Turistice
ni
bila
odobrena
Delno realizirano:
v programu Leonardo da
Vinci so na prakso v tujino
odšli 3 študenti
Delno realizirano:

- izmenjava 5 učiteljev v
okviru
programa
Erasmus,
- 1 visokošolski učitelj
se izmenja v okviru
programa Arion,

- 5 študentov gre na
strokovno
prakso
v
tujino
Ureditev izobraževanja strokovnih

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
predavali na UP FM
Realizirano:
2 raziskovalca UP FM sta
bila leta 2007 na izmenjavi;
tekoči projekti leta 2007 so
bili trije

2 strokovna sodelavca

Erasmus
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Pričakovani rezultati v
letu 2007
se bosta izobraževala v
tujini

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
prijava za 1 nepedagoški
obisk, ki bo izveden v letu
2008

UP VŠZI
Izboljšati
kakovost
izvajanja
študijskega programa zdravstvena
nega

Začetek izobraževanja
na
tuji
visokošolski
instituciji

Realizirano:
magistrski študij je na tuji
visokošolski instituciji pričel
opravljati en asistent za
področje zdravstvene nege

UP ZRS
Povečati mednarodno mobilnost
raziskovalcev

Okrepiti
kakovost
raziskovalnega dela

Realizirano:
gostovanje "senior fellow" na
Center for Advanced Study
in the Visual Arts v
Washingtonu (ZDA)
Realizirano:
Vesna
Kamin
na
usposabljanju
v
ZDA,
Chicago 20.9. do 8.12.2007
Realizirano:
usposabljanje
mlade
doktorice
znanosti
v
laboratoriju Department of
Population Biology, Institute
for
Vertebrate
Biology,
Academy of Science of the
Czech Republic, Brno
Realizirano:
usposabljanje
mlade
raziskovalke na Ecole Haute
de Etude de Sciencia
Sociale v Parizu

Kratkoročni prednostni cilji
sodelavcev v tujini

Povečati mednarodno mobilnost
mladih doktorandov

Vključitev
mladih
raziskovalcev
v
mednarodno
raziskovalno okolje
Doktorant
se
bo
raziskovalno usposabljal
v evropski organizaciji

Mlada raziskovalka se
bo raziskovalno
usposabljala v evropski
organizaciji

EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
REKTORAT
Zaključek projekta Universitas v Diseminacija rezultatov Realizirano:
sodelovanju z Institutom Jacques projekta
in
njihova - sodelovanje predstavnikov
Maritain iz Trsta
aplikacija v praksi
UP na zaključni konferenci v
Trstu,
- priprava in obdelava vseh
gradiv ter izdaja CD s
predstavitvijo
rezultatov
projekta,
diseminacija
CD
sodelujočim partnerjem v
projektu in obalnim srednjim
šolam
UP FHŠ
Razvoj skupnih ali mrežnih Podpis
pogodbe
o Realizirano
mednarodnih doktoratov
pripravi
in izvajanju skupni program »Upravljanje
programa med partnerji različnosti« 3. stopnje je v
ter razvoj skupnih ali postopku akreditacije
mrežnih
mednarodnih
doktoratov
Delno realizirano
Vzpostavitev
sodelovanja
na - predavanj,
področju medkulturnih raziskav
- obisk dr. Jagtar Chavla - Oddelek za geografijo –
iz
Bhopal
Univerze naši
predavatelji
so
BSSS v Indiji
predavali na Univerzi San
Diego, ZDA,
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letu 2007

Kratkoročni prednostni cilji

Nadaljevanje
(Comenius).

Nadaljevanje
projekta Labicum

projekta

Info

mednarodnega

Mednarodno
sodelovanje
področju večjezičnosti

- objava dveh publikacij
z rezultati raziskave in
materiali za učitelje, ki
poučujejo na področjih,
kjer se učijo manjšinski
jeziki, in izdaja DVD-ja,
- izboljšanje poučevanja
in učenja manjšinskih
jezikov, odnosa širše
skupnosti
do
posameznega jezika
Objava 3 zvezkov učnih
enot za učenje in
poučevanje medkulturne
komunikacije

na

Priprava prvih spletnih
gradiv

Uvajanje novosti na osnovi
raziskovalnih
rezultatov
(aplikativni
projekt
Labicum,
bilateralni projekt Proteus)

Objava učnih enot za
učenje in poučevanje
medkulturne
komunikacije

Vzpostavitev
sodelovanja
na
področju medkulturnih raziskav

Predavanja

Sodelovanje na podiplomskih
študijih na tujih univerzah.

Mentorstvo
nekaterim
podiplomskim
študentom

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
- Oddelek za antropologijo priprava sodelovanja s State
University of New York, prof.
Eduardo
Mendieta
(vzpostavitev
stikov,
dogovor
o
gostujočem
predavanju – dr. Lenart
Škof),
- obisk dr. Jagtar Chavla iz
Bhopal Univerze v Indiji je
prestavljen na leto 2008
Realizirano
Oddelek
za
uporabno
jezikoslovje: - predstavitev
rezultatov novembra 2007 v
Trstu
na
mednarodnem
simpoziju,
- objavljene publikacije in
DVD

Realizirano:
Oddelek
za
uporabno
jezikoslovje
oddaja
zaključnega poročila na
ARRS
Realizirano:
Oddelek
za
uporabno
jezikoslovje skupaj s CJMK
UP: gradiva so dostopna na
spletni strani CJMK UP
Realizirano:
Oddelek
za
uporabno
jezikoslovje: izdaja knjige
»Bližina drugosti / Il vicino
diverso«, enote medkulturne
komunikacije
za
italijanščino, vendar šele v
začetku leta 2008
Realizirano:
Oddelek
za
uporabno
jezikoslovje
–
izvedenapredavanja s tujimi
predavatelji iz Italije in UK in
vzpostavljeni kontakti z njimi
Realizirano:
- Oddelek za geografijo:
mentorstvo
podiplomski
študentki Ognjenki Fejić,
Pariz ter Bijediću, Sarajevo,
- Oddelek za zgodovino: 3
visokošolski učitelji (dr. J.
Pirjevec, dr. E. Pelikan in dr.
G. Bajc) so leta 2007
sodelovali pri podiplomskem
študiju FF ULJ,
- Oddelek za uporabno
jezikoslovje: dr. Nives Zudič
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UP FM
Izvedba projekta Erasmus CD ISME
Izvedba projekta: LdV – MISLEM

V okviru projekta LdV, I-modelInnovation
Company
Model:
usposobiti managerske ekipe in
izpeljati konkretne aktivnosti za
dvig nivoja inovativnosti v izbranih
podjetjih lesne industrije (v 4
državah)
UP FAMNIT
Razvoj skupnega podiplomskega
študijskega
programa
naravoslovje
na
podlagi
bilateralnega
sporazuma
z
Univerzo v Trstu - v sodelovanju z
UP PINT
UP PEF
Zaključek
izvajanja
projekta
»Promocija manjšinskih jezikov na
večjezikovnih
območjih
s
poudarkom
na
izobraževanju
učiteljev« in prijava novega
projekta v okviru programa
Comenius
Nadaljevanje
sodelovanja
v
projektu CEEPUS II: »Network on
Adapted Psysical Activities«
Nadaljevanje
projektov
Partnerstvo fakultet in šol v letih
2006 in 2007
UP TURISTICA
Razvoj skupnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov
s področja turizma z univerzami v
Banja Luki, Tuzli, Prištini, Skopju,
Podgorici,
Novem
Sadu,
Beogradu Moskvi, Alma Ati, Sofiji,
St. Thomas Miami, Stockholmu

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Antonič je mentorica dvema
podiplomskima študentkama
- somentorstvo dr. L. Čok na
doktoratu
Nives Zudič
Antonič
na Univerzi Ca'
Foscari, Benetke (Italija)

Uspešno
pripravljena
potrebna poročila
- izdelava metodologije
za analiziranje vrzeli
med
znanjem
diplomantov
in
pričakovanjem
delodajalcev za vse
študijske smeri,
- poročilo
Uspešno
izvedeno
usposabljanje
za
managerje

Realizirano

Podpis
pogodbe
o
pripravi
in izvajanju
programa med partnerji
(konzorcijska pogodba)

Realizirano

- aplikacija rezultatov
zaključenega projekta,
- delovanje v projektni
mreži v okviru novega
projekta

Realizirano

Obojestranske
izmenjave predavateljev
in študentov
Uspešna izvedba in
zaključek
tekočih
projektov

Realizirano

Podpis
pogodbe
o
izvajanju
vsaj
1
programa med partnerji
(konzorcijska pogodba)

Realizirano:
- organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov s
partnerji,
- usklajevanje vsebin,
- usklajevanje elementov
izvajanja programa med
partnerji,
skupne
mednarodne
konference,
podpis
pogodbe
s
Fakulteto za šport in turizem
Univerze
Privredna

Realizirano

Nerealizirano:
projekt ni bil odobren, zato
se ni izvajal

Realizirano
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Povečanje sodelovanja s tujimi
visokošolskimi
ustanovami
s
področja turizma

Vzpostavljeni stiki z
najmanj
2
visokošolskima
ustanovama – obiski
naših
visokošolskih
učiteljev

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

- vzpostavljeni stiki z
najmanj
2
visokošolskima
ustanovama – obiski
naših
visokošolskih
učiteljev,
- pridobitev 1 skupnega
projekta

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Akademija (Novi Sad, Srbija)
o
pripravi
skupnega
študijskega programa,
dogovori
za
skupni
magistrski
program
s
Fakulteto
za
hotelski
management
Univerze
Singidunom
(Beograd,
Srbija)
Realizirano:
vzpostavljanje
stikov
z
visokošolskimi ustanovami
ter organizirani obiski s
strani vodstva
Obiski so se izvedli v
Beogradu, Novem Sadu
(Srbija), Baru (Črna gora), v
Lahtiju (Finska), Stockholmu
in Kalmaru (Švedska)
Realizirano:
- sodelovanje v projektu
Interrreg
ter
Winter
University, ATLAS,
- gostujoče predavanje dveh
profesorjev v državi vzhodne
Evrope v okviru evropskega
programa
mobilnosti
–
Erasmus

UP VŠZI
Priprava na začetek izvajanja
študijskega programa Prehransko
svetovanje-dietetika na podlagi
mednarodnih primerjav in izkušenj

- strokovni obisk na Realizirano
partnerski univerzi z
namenom
primerjave
izvajanja
študijskih
programov
prehranskega
svetovanja in dietetike v
tujini,
- izmenjava primerov
dobrih praks
EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA
UP FHŠ
Sodelovanje
v
mednarodnih - izvedba zastavljenih Realizirano
znanstveno-raziskovalnih projektih aktivnosti,
- prijava projektov skupaj z
(7.OP, Interreg IIIA)
diseminacija UP ZRS v okviru 7. OP kot
znanstvenih dognanj
koordinatorji
in
kot
sodelujoča institucija,
- Oddelek za zgodovino UP
FHŠ je sodeloval pri dveh
projektih
IIIA
(Progetto
Interreg IIIA Phare CBC
Italia - Slovenia / Projekt
Interreg IIIA Phare CBC
Italija – Slovenija): 1) »Na
ozemlju, kjer meja pomeni
most. Delitve in sodelovanja
na mejnem območju med
Italijo in Jugoslavijo po drugi
svetovni vojni (1945-1965)«;
73

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
2)
»Migracije
ter
gospodarske in družbene
spremembe med Trstom in
Koprom. Obdobje po drugi
svetovni vojni v kontekstu
20.stoletja.«,
sodelovanje
predstavnikov oddelka z
referati tudi na večdnevnem
zaključnem posvetu, ki je
nosil naslov: »POVOJNI
ČAS OB MEJI« 14., 15. in
16. maja 2007 v Trstu in
Kopru,
- z UP ZRS uspešno
zaključen tudi Strep v okviru
7. OP, a že konec leta 2006,
izvedena
večdnevna
mednarodne konference v
Kopru, 27.– 29.09.2007:
»INTERPRETI
KULTUR«,
objava znanstvenih razprav
s prejšnjih konferenc v
znanstveni
reviji
Acta
Histriae, 2007, in Annales
Ser. hist. sociol., 2007

Izdelan
kompetenčni
profil
v
tiskani
in
elektronski verziji
Vključitev v tri mreže in
skupna
prijava
1
projekta

Realizirano:
kompetenčni profil je bil
izdelan
Realizirano:
cilj je bil presežen, saj smo
prijavili 4 projekte

- predstavitev delnih
rezultatov projektov,
- izvedba raziskav po
načrtih
izvajanje
projekta
»Informacijski sistemi o
stanju
morskega
okolja«,
- odobritev prijavljenih
mednarodnih projektov
Uspešna
izvedba
projektov
Pogodbe o sodelovanju
s tujimi raziskovalnimi
institucijami

Realizirano

- zaključen 1 projekt
mednarodnega
znanstvenega
sodelovanja s Hrvaško,
pripravljen
nov
multilateralni projekt,
- zagon projekta
zagon
projekta

Realizirano:
- izvedba že pridobljenega
projekta,
- priprava novega projekta v
okviru sodelovanja

UP FM
Pripraviti
kompetenčni
profil
raziskovalne skupine UP FM
Vzpostaviti
mrežo
partnerjev
(domačih in tujih) za prijavljanje na
razpise EU glede na področja
raziskovanja 7. OP in vključitev v
en projekt
UP PEF
Sodelovanje
v
mednarodnih
projektih

Sodelovanje v čezmejnih projektih

Sodelovanje v projektih programa
»Vseživljenjsko učenje«
Prijava
na
ostale
razpise
mednarodnih projektov
UP TURISTICA
Povečati mednarodno znanstveno
sodelovanje

Povečati mednarodno sodelovanje

Realizirano

Realizirano
Realizirano

Realizirano:
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z vključevanjem v mednarodne
interdisciplinarne
in
turistične
projekte

UP VŠZI
Prijava bilateralnega projekta z
Univerzo v Vidmu (Interreg).
UP ZRS
Vključitev v 7. OP EU

Strep v okviru 7. OP EU

Delo na projektih Interreg IIIA

M. Curie štipendija

Pričakovani rezultati v
letu 2007
VIRBUS,
- zagon treh projektov
Interreg;
- pridobitev dveh novih
projektov Interreg, v
katerih bo UP Turistica
partner

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
- projekt VIRBUS je v
zaključni fazi – zaključen bo
v letu 2008,
- izvedena dva projekta
Interreg, prijava tretjega
projekta ni bila odobrena,
- v teku

Odobren projekt.

Nerealizirano:
prijava projekta še ni bila
izvedena.

Pridobitev projekta kot
nosilec in partner

Realizirano:
prijava projektov v okviru 7.
OP kot koordinatorji in kot
sodelujoča institucija
Realizirano
- že konec leta 2006 (v
sodelovanju z UP FHŠ)

- organizacija delavnic,
- objava znanstvenih in
strokovnih člankov o
projektu,
- izdelava TV oddaje
ipd.
Organizacija delavnic,
objava znanstvenih in
strokovnih člankov o
projektu, izdelava TV
oddaje, ipd.

Pridobljena
znanja,
vzpostavitev
dolgoročnega
sodelovanja,
znanstvene objave

UP PINT
Razvoj skupnega podiplomskega Podpis
pogodbe
o
študijskega
programa pripravi
in izvajanju
naravoslovje
na
podlagi programa med partnerji
bilateralnega
sporazuma
z (konzorcijska pogodba)
Univerzo v Trstu v sodelovanju z v sodelovanju z UP
UP FAMNIT
FAMNIT
SODELOVANJE NA PODLAGI BILATERALNIH PROJEKTOV
UP FHŠ
Intenziviranje
odnosov
s Večje
medsebojno
partnerskimi univerzami
sodelovanje
(opomba: ni bilo načrtovano v
LPD 2007)

Realizirano:
uspešen zaključek projekta
Srce Istre z organizacijo
delavnice,
izdelavo
TV
oddaje v sodelovanju z RTV
Koper, izdaja monografije
Petrapilosa in Ples Smrti s
promocijama
V letu 2007 UP ZRS ni
pridobil sredstev iz naslova
štipendije M. Curie

Podpisana pogodba med UP
in Univerzo v Trstu v
sodelovanju z UP FAMNIT

Realizirano:
- Oddelek za antropologijo:
izvedba
mednarodne
študijske delavnice »Los
sixties-ŠestdesetaŠezdesete«, oktober 2007, v
sodelovanju FHŠ UP ter
Katedre za Latinsko Ameriko
in Karibe geoekonomske
fakultete
Univerze
Megatrend v Beogradu;
strokovni vodja: doc. dr. M.
Mojca Terčelj, prof. dr.
Slobodan Pajović
- udeležba študentov z
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Univerze Bielsko Biala na
HALO – poletni tečaji
slovenskega jezika
- obisk študentov UP FHŠ
na Univerzi v Zagrebu,
Hrvaška, maj 07

UP PEF
Kljub temu, da UP PEF za leto 2007 ni načrtovala sodelovanja na podlagi bilateralnih
sporazumov, je sklenila pet bilateralnih pogodb v okviru programa Erasmus, in sicer z
naslednjimi institucijami: Instituto Politecnico di Lisboa (Portugalska), University of Sassari
(Italija), St. Mary's University College (Združeno Kraljestvo), Masarykova Univerzita (Češka),
Canakkale Onsekiz Mart University (Turčija).
UP TURISTICA
Podpis bilateralnih sporazumov v Podpis
pogodb
s Realizirano:
okviru mednarodnega programa partnerji držav Evropske - podpis 10 novih pogodb v
Erasmus
Unije
okviru programa mobilnosti
(opomba: ni bilo načrtovano v
Erasmus,
LPD 2007)
- možnost študija v tujini za
študente ter predavnj za
profesorje,
- podpis 10 novih pogodb v
okviru programa mobilnosti
Erasmus,
- možnost študija v tujini za
študente ter predavnj za
profesorje
Podpis meduniverzitetnih pogodb Podpis
vsaj
dveh Delno realizirano:
s partnerji držav bivše Jugoslavije
pogodb z institucijami podpis pogodbe s Fakulteto
(opomba: ni bilo načrtovano v na področju turističnih za šport in turizem Univerze
LPD 2007)
študij, sodelovanje na Privredna Akademija (Novi
skupnih projektih in Sad, Srbija)
pripravi
skupnih
študijskih programov
Podpis meduniveriztetnih pogodb Sodelovanje
z Delno realizirano:
z državami izven Evrope
univerzami iz ZDA
- dogovori o možnostih
(opomba: ni bilo načrtovano v
študija na St. Thomas
LPD 2007)
University; predmetnik še ni
dorečen,
- dogovori o sodelovanju z
Indiana State University na
področju priprave skupnih
programov
UP ZRS
Nadaljevanje bilateralnih projektov uspešna
ocena Realizirano:
(Soočenje in dialog slovenske in projektnega dela,
uspešna izvedba projektnih
ruske humanistike na področju vzpostavitev
oz. aktivnosti in vzdrževanje
sodobnih jezikoslovnih slavističnih vzdrževanje
stikov z raziskovalci in
visokošolskimi učitelji ter
raziskav, Slo-Rusija; Pretok idej, znanstvenoljudi in blaga med Češko republiko raziskovalnih stikov s znanstvene objave
in RS od srednjeveških povezav,
sodelujočo raziskovalno
Slo-Češka; Retorika deviantnosti, organizacijo,
Slo-ZDA; Geopolitične perspektive - vzpostavitev pogojev
nadaljnjega širjenja EU in
za prijavljanje novih
zveze NATO v JV Evropo, Slo- projektov
ZDA; Dejavniki ločevanja in
povezovanja na območju bivše
Jugoslavije skozi vidik družbenih,
kulturnih in političnih sprememb
pred in po letu 1990,
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letu 2007

Slo-Srbija
in
Črna
Gora;
Zgodovina
demografskih
in
etničnih vprašanj v Istri in
Kvarnerju, Slo-Hrvašla; Gibalna
aktivnost
v
otroštvu
skozi
sociološko,
pedagoško
in
antropološko
perspektivo:
primerjava med Slovenijo in
Dansko,
Slo-Danska;
Med
Sredozemljem in Srednjo Evropo,
Slo-Češka; Francoska dediščina
na Slovenskem:od Ilirskih
Slo-Francija; Development Of
Molecular Tools For Fig Genetic
Resources Characterization And
Preservation In West Balkan
Countries – SEE ERA NET)
DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI
REKTORAT
Povezovanje z novimi univerzami Sklenitev najmanj treh
in instituti
krovnih sporazumov o
sodelovanju

Druga izvedba spomladanske šole
(Spring School) v sodelovanju z
Univerzo v Trstu

UP FHŠ
Udeležba
in
sodelovanje
učiteljev
UP
FHŠ
na
mednarodnih
konferencah,
simpozijih, seminarjih in drugih
posvetih doma in v tujini

- uspešna izvedba šole,
- okrepitev odnosov
sodelovanja med UP in
Uni TS

- razširitev znanstvenih
dognanj,
- izmenjava izkušenj,
- vzpostavljanje stikov

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

Realizirano:
- UP je v letu 2007 podpisala
nove
sporazume
o
sodelovanju
z
dvema
univerzama
iz
Italije
(Univerza v Bariju, Univerza
za tujce v Perugi) in Srbije
(Univerza
Singidunum,
Univerza
Privredna
Akademija
Novi
Sad,
Univerza v Nišu),
- na podlagi programov o
sodelovanju je uspešno
izvajala
dogovorjene
aktivnosti tudi z drugimi
partnerskimi univerzami
Realizirano:
uspešno izvedena šola, ki se
je odvijala v prostorih UP
ZRS
in
zaključila
s
tekmovanjem
sodelujočih
študentov na osrednjo temo
šole
Realizirano:
- Oddelek za geografijo:
Ameriški
geografski
kongres, San Francisco (5
oseb); Hrvaški geografski
kongres, Poreč (2 osebi);
Komisija
za
marginalna
območja
IGU,
Osaka,
Japonska (1 oseba); IAST –
bilateralno
zasedanje
(turizem) Mugla, Turčija (1
oseba),
- Oddelek za uporabno
jezikoslovje: udeležba dr.
Lucije Čok na simpoziju
L’éducation
interculturelle:
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
espace
ouvert
aux
rencontres de la Raison et
de
la
Foi.
Colloque
international: La Raison et la
Foi pour un monde solidaire;
Tunis, 7-10. maj 2007, in na
konferenci Language policy
for cultural and social
cohesion. Conference of the.
European Centre for Modern
Languages 2007. Graz, 2728. september 2007; ter na
konferenci
Reforme
visokega
šolstva
med
znanostjo, inovatorstvom in
kakovostjo
življenja;
V.
konferenca
slovenskih
znanstvenikov
in
gospodarstvenikov iz sveta
in Slovenije tujine; Ljubljana,
4. in 5. oktober 2007,
- Oddelek za slovenistiko:
udeležba dr. I. Žagarja na 4
konferencah
(Muenster,
Goeteborg, Berlin, Banja
Luka), udeležba dr. K. J.
Kozaka aprila 2007 na
konferenci v
Lizboni,
udeležba dr. V. Mikolič na
konferenci v Herceg Novem,
Črna gora, in v Trstu, Italija,
- Oddelek za zgodovino:
sodelovanje predstavnikov
na naslednjih mednarodnih
konferencah v tujini:
- dr. J. Pirjevec: Sloveni e
italiani sul confine mobile nel
periodo 1918-1943 : 'La
frontiera orientale. Conflitti,
relazioni,
memorie",
Convegno
internazionale,
Ancona, 10. 2. 2007,
- dr. E. Pelikan: Slovenska
duhovščina
goriške
nadškofije v letih 1918-1954:
zaključni posvet 'Povojni čas
ob meji', Trst, 14.-16. maj
2007,
- dr. A. Panjek: Migracijske
politike v coni A STO: ZVU
in Italija: zaključni posvet
'Povojni čas ob meji', Koper,
14.-16. maj 2007,
- dr. A. Panjek: Primer dezintegracije?
Gospodarski
odnosi med conama A in B
STO,
zaključni
posvet
'Povojni čas ob meji', Koper,
14.-16. maj 2007,
- dr. G. Bajc: L'inchiesta
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Včlanitev v mednarodna združenja
in organizacije:
članstvo
vseh
učiteljev
italijanistike
v
mednarodnem
lingvističnem združenju (SLI)

Vzpostavljanje stikov in
izmenjava izkušenj
Pridobitev kontaktov

- članstvo v Canadian Association
of Slavists

Pridobitev kontaktov

- članstvo v Society for Slovene
Studies

Pridobitev kontaktov

članstvo
v
združenju
International
Pragmatic
Association
Razširitev
znanstvenega
dognanja, povečanje mednarodne
mobilnost in vzpostavljanje stikov
s sorodnimi institucijami
Povečanje mednarodne mobilnosti
in povezav s tujimi univerzami,
vzpostavitev mreže aktivnosti v
evropskem
omrežju
univerz,
možnosti sklepanja bilateralnih
sporazumov

Pridobitev kontaktov in
dodatne literature
- pridobitev stikov in
dodatne literature za
študijski proces,
- poglabljanje snovi,
- sklenitev bilateralnih
sporazumov

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
angloamericana del 1945,
nuove fonti dall'archivio di
Londra : 'La frontiera
orientale. Conflitti, relazioni,
memorie",
Convegno
internazionale,
Ancona,
10.2.2007,
- dr. G. Bajc: Slovenski radio
in radio Koper. Primerjava
med oblikama propagande.
Zaključni posvet 'Povojni čas
ob meji', Koper, 14.-16. maj
2007.
- Dr. G. Bajc: I lavori della
Costituente nelle aspettative
degli Sloveni : 'La rinascita
del
Parlamento,
dalla
liberazione alla costituzione',
Trst,
16.12.2006
–
13.2.2007,
- dr. M. Verginella: Das
ethnozentrische Paradigma:
die Beziehungen zwischen
Stadt
und
Hinterland:
prispevek na simpoziju 100
Jahre
Institut
für
Osteuropäische Geschichte
der Universität Wien, Dunaj,
1. in 2. oktober 2007

Realizirano
Dr.
N.
Zudič
Antonič
pridobila kontakte in je
včlanjena
Delno realizirano:
Dr. K. J. Kozak je pridobil
kontakt, članstvo ni izpeljano
zaradi pomanjkanja sredstev
Delno realizirano.
Dr. K.J.Kozak je pridobil
kontakt, članstvo ni izpeljano
zaradi pomanjkanja sredstev
Realizirano:
Dr. I. Žagar je član že 17 let.
Realizirano:
- Oddelek za antropologijo:
ustanovitev
Sekcije
za
Latinsko ameriške študije
znotraj
Inštituta
za
mediteranske humanistične
študije ZRS Koper, marec
2007; stiki z Inštitutom za
mehiško kulturo pri Mehiški
ambasadi na Dunaju (za
donacijo
strokovne
biblioteke iz amerikanistike);
navezovanje
stikov
in
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
vzpostavitev
bilateralnih
meduniverzitetnih odnosov z
Universidad Nacional de
Oriente v Valladolidu na
Jukatanu, Mehika in načrt
medsebojnih raziskovalnopedagoških projektov (vloga
za bilateralni sporazum v
okt. 2007); priprava vloge za
bilateralni
sporazum
z
Universidad Nacional de
Yucatán, Mérida, Jukatan;
priprava na Dan mehiške
kulture in znanosti (ki bo
realiziran spomladi 2008),
- Oddelek za slovenistiko:
sodelovanje z Univerzo v
Zagrebu,
Hrvaška,
in
Univerzo
Bilesko
Biala,
Poljska; razširitev oz. novo
vzpostavljeni
stiki
z
univerzami
na
Nizozemskem, Belgiji, UK,
Španiji, Italiji, dr. K. J. Kozak
predaval v maju 2007 na
Univerzi v Lodžu,
- Oddelek za zgodovino:
sodelovanje
z
Univerzo
Northwester iz Chicaga in
Univerzo Ca' Foscari iz
Benetk
(izmenjava
raziskovalnih
izkušenj,
skupno
publiciranje,
gostujoča predavanja, ipd.),
navezal stike z Oddelkom za
zgodovino Karlove Univerze
v Pragi ter sodeloval pri
pripravi
vsebin
in
organizacije IP Erasmus
(poletna šola) v partnerstvu
z Univerzo v Vidmu (nosilec)
in z Univerzo v Celovcu,
- sodelovanje z raznimi
drugimi oddelki posameznih
univerz in inštituti (Univerza
v Trstu, Univerza v Vidmu,
Filozofska fakulteta v Puli,
Filozofska
fakulteta
v
Zagrebu, Istituto Regionale
per la Storia del Movimento
di Liberazione nel FriuliVenezia Giulia – Trieste,
Univerza Johns Hopkins iz
Firenc, Freie Universität
Berlin, UNI Bochum itnd.),
- raziskovanje po arhivskih
inštitucijah v tujini, in sicer v
Londonu,
Washingtonu,
Pragi, Benetkah, Beogradu,
Trstu,
Rimu,
Vidmu,
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UP FM
Organizacija
mednarodnih
znanstvenih konferenc
Organizacija poletne šole

Udeležba visokošolskih učiteljev
na mednarodnih konferencah

Tuji gostujoči visokošolski učitelji
na dodiplomskih in podiplomskih
predmetih UP FM
Organiziranje
mednarodnih
delavnic in seminarjev

UP FAMNIT
Organizacija
mednarodnih
konferenc:
- »Prva Korejsko - Slovenska
mednarodna
konferenca
iz
kombinatorične in računalniške
matematike« (21.-23.6.2007).,
- »Šesta slovenska mednarodna
konferenca iz teorije grafov« (21.23.6.2007)
Sodelovanje na mednarodnih
konferencah:
udeležba
na
mednarodni
konferenci
Com^2MaC
Conference on Applications
of Group Theory to Combinatorics,
ki jo organizira POSTECH,
Pohang, Korea. (9.-12.7.2007),
- udeležba na European Congress
of
Mammalogy
(organizator:Univerza
Siena,
Societas Europaea Mammologica)
udeležba
na
mednarodni
konferenci IWOTA 2007, ki jo
organizira North-West University
Potchefstroom, South Africa (3.6.7.2007)
UP PEF
Včlanitev
v
mednarodna
združenja:
Children's
Identity
and
Citizenship European Association
- CiCe,
Association for teacher
education in Europe - ATEE
Udeleževanje
visokošolskih
učiteljev
in
sodelavcev
na

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Vatikanu, Berlinu itd.,

Izvedba
vsaj
3
konferenc
- izvedba poletne šole
2007,
prijava
projekta
poletna šola 2008 –
Erasmus IP
30
visokošolskih
učiteljev se bo udeležilo
mednarodnih konferenc
z raziskovalnih področij
UP FM
Vključitev vsaj 7 tujih
visokošolskih učiteljev v
izvedbo
30
mednarodno
uveljavljenih
raziskovalcev
bo
sodelovalo
na
delavnicah

Realizirano
Realizirano:
- izvedba poletne šole 2007
uspešna,
- projekt IP 2008 – Poletna
šola 2008 odobren
Realizirano:
36 visokošolskih učiteljev se
je udeležilo mednarodnih
konferenc z raziskovalnih
področij UP FM
Realizirano

Delno realizirano:
v letu 2007 smo šele začeli z
izvajanjem
raziskovalnih
seminarjev; sodelovalo je 12
uveljavljenih raziskovalcev

- udeležba velikega
števila domačih in tujih
udeležencev,
uspešna
izvedba
konferenc

Realizirano

- aktivna udeležba,
soorganizacija
delavnic

Realizirano

Članstvo
ATEE.

v

Udeležba
mednarodnih

CiCe

in

na

Delno realizirano:
- UP PEF se je včlanila v
CiCe,
- včlanitev v ATEE bo
realizirana v letu 2008.

Realizirano
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mednarodnih
konferencah,
posvetih in seminarjih
UP TURISTICA
Nova vključevanja in vzdrževanja
članstva
v
mednarodnih
združenjih,
organizacijah
in
mrežah

Pričakovani rezultati v
letu 2007
konferencah, posvetih in
seminarjih

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

- plačilo letnih članarin,
- udeležba na vsaj enem
dogodku
vseh
navedenih mednarodnih
organizacij

Realizirano:
vzdrževanja
članstva
u
organizacijah:
AIEST,
ATLAS,
IHRA,
AEHT,
CHRIE,
- sodelovanje na sestankih
in drugih dogodkih, ki jih
bodo organizirale navedene
organizacije
Realizirano:
- mednarodnih študentskih
konferenc se je udeležilo 8
študentov,
- mednarodnih konferenc v
Sloveniji se je udeležilo 12
profesorjev, v tujini pa je na
mednarodnih
konferencah
sodelovalo 17 profesorjev
UP Turistice
Delno realizirano:
4
gostujoči
visokošolski
učitelji iz tujine so sodelovali
v pedagoškem procesu in s
tem doprinesli k kvaliteti
predavanj na UP Turistici.
Delno realizirano:
zaradi težav z določanjem
terminov
predavanj
in
prostorske stiske nismo
realizirali še dveh prihodov
gostujočih profesorjev iz
ZDA. Od načrtovanih 4
profesorjev je na predavanja
v tujino odlšla le ena
profesorica

Udeležba
na
mednarodnih
konferencah in sestankih

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

Spodbujanje
mednarodnega
sodelovanja
visokošolskih
učiteljev v pedagoškem procesu

6 gostujočih profesorjev
iz tujine

4 visokošolski učitelji
bodo sodelovali kot
gostujoči profesorji na
tujih univerzah

UP VŠZI
Organizacija in izvedba kongresa
Alpe
Adria
na
področju
zdravstvene nege.

Sodelovanje v tematski mreži The
Florence Nursing and Midwifery
Network

Sodelovanje s tujimi univerzami
pri
razvoju
novih
študijskih
programov 2. stopnje

Uspešno
kongres

izveden

Navezava
prvih
neformalnih stikov s
šolami,
članicami
mreže,
ki
izvajajo
študijski
program
Zdravstvena nega
Priprava izhodišč za še
en magistrski študijski
program

Realizirano:
odzivi
udeležencev
kongresa (prvega, ki ga je
VŠZI organizirala do sedaj)
so bili izredno pozitivni tako
glede izvedbe dogodka kot
programskih vsebin
Realizirano:
v tematski mreži aktivno
sodelujemo; podpisan je bil
en bilateralni sporazum o
sodelovanju v programih
ERASMUS
Nerealizirano:
ker
akreditacija
prvega
magistrskega
študijskega
programa še ni zaključena,
se priprava izhodišč za še
en
magistrski
študijski
program prenese v novo
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UP ZRS
Nadaljevanje
dejavnosti
na
projektih v izvajanju EIC Koper:

- ECTIST - Economic and
Technological Intelligence in the
field of Surface Echnologies;

- SMEs go LifeSciences

- Entrepreneurial
Europe (ERE)

Regions

in

- projekt FORTUTOR

Border
region
–
STAR
(implementation of train-the trainer
courses in the 3 border regions.
The courses will be focused on
product/service customisation and
will be dedicated to SMEs product
specialists.)

- Mainstreaming corporate social
responsibility among SMEs RESPONSE

- EAST-WEST Higher Education
NETWORK EUROP (EWNE)
ECOconstruction

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
študijsko leto

Diseminacija
implementacija
rezultatov projekta:

Realizirano:
uspešno izvajani projekti in
zaključeni
skladno
s
pričakovanimi rezultati

in

spodbujanje
tehnoloških platform,
- organizacija delavnic
in poslovnega srečanja
za MSP na področju
tehnologij površin
- organizacija delavnic
na temo 7. OP,
- poročanje in revizije 6.
OP,
- predstavitev odprtih
razpisov v 6. OP
- organizacija delavnic
za MSP,
- promocija projekta
prijava
»druge
stopnje« na razpis LdV
- priprava programa za
usposabljanje tutorjev v
MSP
- udeležba na sestanku
projektnih partnerjev
- promocija projekta
- sodelovanje pri pripravi
vodnika s primeri dobre
prakse
udeležba
na
čezmejnem
sestanku
projektnih partnerjev
identifikacija
udeležencev
usposabljanja med MSP
- promocija projekta
- analiza stanja na
področju
družbene
odgovornosti
podjetij
(DOP),
oblikovanje,
implementacija
in
promocija modela za
izobraževanje
na
področju DOP,
- organiziranje foruma,
- zbiranje dobrih praks
med MSP na področju
DOP.
Administracija projekta
Udeležba
MSP
na
poslovnem
srečanju
ECOconstruction
gradbenega sektorja v
Bolzanu (Italija)

Nerealizirano:
projekt ni bil odobren

Realizirano:
predvidene
aktivnosti
uspešno
izvedene,
nadaljevanje in zaključek
projekta v letu 2008

Nerealizirano:
projekt ni bil odobren

Nerealizirano:
projekt ni bil odobren
Delno realizirano:
promocija dogodka, vendar
odstopanja od pričakovanih
rezultatov
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

Uspešna
projektnega
izvedenega
projekta

v

ocena
dela,
okviru

Realizirano:
uspešno izvajan in zaključen
skladno s pričakovanimi
rezultati

v

ocena
dela,
okviru

Realizirano:
uspešno izvajan in zaključen
skladno s pričakovanimi
rezultati

v

ocena
dela
okviru

Realizirano:
uspešno izvajan in zaključen
skladno s pričakovanimi
rezultati

Uspešna
projektnih
skladno z
projektom

izvedba
aktivnosti
odobrenim

Delno realizirano:
priprava
projektne
dokumentacije,
- odobritev projekta,
- predviden zaključek leta
2010

Study on poverty and social
exclusion in rural areas
(opomba: ni bilo načrtovano v
LPD 2007)

Uspešna
projektnih
skladno z
projektom

izvedba
aktivnosti
odobrenim

Leonardo da Vinci
Multilateral Project: Development
of Innovation AGREEMENT n
2007 – 1962 / 001 – 001 LE3MULPRO
(opomba: ni bilo načrtovano v
LPD 2007)

Uspešna
projektnih
skladno z
projektom

izvedba
aktivnosti
odobrenim

Delno realizirano:
priprava
projektne
dokumentacije,
- odobritev projekta,
- predviden zaključek konec
leta 2008
Delno realizirano:
priprava
projektne
dokumentacije,
- odobritev projekta,
- predviden zaključek leta
2009

Kratkoročni prednostni cilji

Nadaljevanje dela na projektih v
okviru programa Interreg (IIIA
Slovenija/Madžarska/Hrvaška
2004-20056;
Interreg
III
A
Slovenija - Italija 2000-2006):
- Inovativni sistemi za skupno
upravljanje v kmetijskem sektorju
in skupna uporaba čezmejne
mreže
za
kmetijsko-okoljsko
monitoriranje - SIGMA;
- Srce Istre: dediščina in
umetnost.
Razvoj
čezmejnih
turističnih itinerarijev v urbanih in
ruralnih območjih. HEART OF
ISTRIA;
Vzpostavitev
čezmejnega
sodelovanja pri kompostiranju
stranskih produktov oljkarstva
TROPLO;
- Revitalizacija gojenja fig v Istri –
RFGI;
- Celoviti razvoj tipičnih kmetijskih
izdelkov
in
pridelkov
na
čezmejnem območju – VALOPT;
- TEMPO;
- TIPI-NET
Zaključek projektov v okviru 6.
OP:
- Social Sciences And European
Research Capacities-Ss,
- Meda go to Europe,
- Agri Mapping
Daphne
The
Risk
Group
of
Unaccompanied
Minors:
Protection Measures in the
Enlarged European Union
WWF
2012
Protectec
Areas
Programme: Regional Scientific
Coordinator
(opomba: ni bilo načrtovano v
LPD 2007)

Uspešna
projektnega
izvedenega
projekta

Uspešna
projektnega
izvedenega
projekta
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Pričakovani rezultati v
letu 2007

Kratkoročni prednostni cilji

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik

UP ŠD
UP ŠD je skupaj s Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP v letu 2007
poskrbel za nastanitev tujih študentov, ki so prišli na izmenjavo na UP. Ta se je v primerjavi z
letom 2006 povečala za 100%.

Tabela 17: Kazalniki
Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Kazalnik

Načrt
za
študijsko
leto
2007/08

Realizacija
za študijsko
leto 2007/08

Načrt
za
študijsko leto
2007/08

Realizacija
za študijsko
leto 2007/08

Število študentov, ki opravljajo del študija v
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število
gostujočih
raziskovalcev
in
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število
gostujočih
raziskovalcev
in
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino

68

50

8

2

73

65

5

2

36

26

32

35

36

26

32

35

1

1

4

2

12

27*

1

3

20

33**

0

0

Komentar:
* izmed 27 gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo, navedenih v
stolpcu dodiplomski študij, 2 nista sodelovala v pedagoškem procesu;
** izmed 33 gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino,
navedenih v stolpcu dodiplomski študij, jih 18 ni sodelovalo v pedagoškem procesu.
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini je nekoliko nižje od načrtovanega. Ugotavljamo, da
so razlogi za to predvsem osebne narave, kot npr. neizpolnjene študijske obveznosti na matični
instituciji, nezadostna finančna sredstva za odhod v tujino, strah pred novimi izkušnjami ipd. Glede
nizkega števila tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji, ugotavljamo, da je najpogostejši
razlog nepoznavanje slovenskega jezika in s tem nezmožnost sledenja predavanjem. Na to kaže
dejstvo, da število tujih študentov na UP FM, ki jim ponuja program v angleškem jeziku, narašča.
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji, je
še vedno relativno nizko. Razlogi za to so običajno osebne narave.
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5.5

Knjižnična dejavnost

(Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za
univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike neobvezne.)
Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
Vzpostavitev
infrastrukturne
organizacijske enote UP –
Univerzitetna knjižnica UP (UP
UK)

Pričakovani rezultati v letu
2007
boljša
koordinacija
dejavnosti,
lažje nastopanje navzven,
večja učinkovitost dela,
nova oddelka.

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

potrditev
strateškega
dokumenta na senatu UP.

Obveščanje
uporabnikov
o
»online« dostopnih informacijskih
virih

povečana stopnja uporabe
razpoložljivih »online« virov,
večja
avtonomija
uporabnikov knjižnic.

Članstvo v starih in pristop k
novim konzorcijem naročnikov
informacijskih virov

nadaljnja razpoložljivost že
obstoječih
informacijskih
virov in nabava novih.

Vzpostavitev knjižnične zbirke in
uvedba izposoje knjižničnega
gradiva v AK UP

delovanje
AK
UP
kot
izposojevališča
(vzpostavljena
zbirka,
uvedena izposoja gradiva,
katalogizirana
večina

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Ni realizirano.
Zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev v letu 2007 ni bila
mogoča realizacija zaposlitve
univerzitetnega bibliotekarja. Ker
je bila večina kratkoročnih
prednostnih ciljev pri izvajanju
knjižnične dejavnosti na nivoju
univerze vezana na to zaposlitev,
se to seveda močno odraža na
realizaciji letnega programa dela
2007.
Ker ni bil imenovan / zaposlen
univerzitetni
bibliotekar,
posledično ni bila ustanovljena
niti infrastrukturna organizacijska
enota UP UK.
Ni realizirano.
Ena
poglavitnih
nalog
univerzitetnega bibliotekarja bi
bila
priprava
strateškega
dokumenta o vzpostavitvi UP UK
kot članice UP. Ker ni bila
realizirana
zaposlitev
univerzitetnega bibliotekarja, ni
mogla biti realiziran niti ta
kratkoročni prednostni cilj.
Delno realizirano.
Kot je razvidno iz priloženih
kazalnikov, se je stopnja uporabe
elektronskih virov na UP znatno
povišala. Organiziranih je bilo
nekaj delavnic z namenom
seznanjanja
uporabnikov
z
iskanjem po elektronskih virih.
Delno realizirano.
Zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev smo bili v letu 2007
primorani odpovedati enega od
elektronskih virov (Oxford english
dictionary),
z
veliko
mero
razumevanja iz strani nosilcev
posameznih konzorcijev, pa nam
je uspelo obdržati članstvo v
preostalih.
Zaradi navedenih razlogov je bilo
nemogoče vključevanje v nove
konzorcije.
Ni realizirano.
Ker ni bila ustanovljena UK UP ni
bil vzpostavljen niti oddelek AK, v
okviru katerega naj bi bila
katalogizirana zbirka knjižničnega
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knjižničnega gradiva),
pridobljena
licenca
za
COBISS s strani vodje AK
UP.

Dopolnjevanje knjižnega
Ameriškega kotička
Katalogizacija gradiva

fonda

Izobraževanje kadra za izvajanje
knjižnične dejavnosti

kvantitativno in kvalitativno
izboljšana ponudba AK UP.
izboljšana kvaliteta osnovnih
storitev,
pregled
nad
izposojo
gradiva,
izpolnitev
dogovora
s
sofinancerjem.
omogočen nemoten potek
dela v skladu s pravili in
usmeritvami stroke v AK UP.

gradiva AK UP.
Pridobitev licence za aktivno delo
v sistemu COBISS je sorazmerno
dolgotrajen proces. Vodja AK UP
v letu 2007 je v letu 2007 opravila
bibliotekarski strokovni izpit in
nadaljevala z izobraževanjem za
delo v sistemu COBISS.
Realizirano
Ni realizirano.
Vodja AK UP v letu 2007 še ni
pridobila licence za delo v
sistemu
COBISS,
zato
katalogizacija gradiva ni bila
mogoča.
Realizirano.
Vodja AK UP v letu 2007 je v letu
2007
opravila
bibliotekarski
strokovni izpit in nadaljevala z
izobraževanjem za delo v sistemu
COBISS.

Komentar:
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2007 ni bila mogoča realizacija zaposlitve
univerzitetnega bibliotekarja. Ker je bila večina kratkoročnih prednostnih ciljev pri izvajanju knjižnične
dejavnosti na nivoju univerze vezana na to zaposlitev, se to seveda močno odraža na realizaciji
letnega programa dela 2007. Posledično ni bila ustanovljena infrastrukturna organizacijska enota UP
UK in vsi na to vezani kratkoročni prednostni cilji so ostali nerealizirani. V okviru dveh knjižnic članic
UP je potekala delna koordinacija dela v zvezi z vzdrževanjem elektronskih virov dostopnih na daljavo.
Ker v KIS UP ni telesa, ki bi povezovalo in koordiniralo delovanje posameznih knjižnic pri članicah UP,
ne moremo govoriti o koordiniranem in domišljenem izobraževanju uporabnikov o uporabi
razpoložljivih elektronskih virov. Izobraževanja potekajo na vsaki od članic v skladu z zmožnostmi
posameznih knjižnic in v skladu z zahtevami članice. V tem segmentu dejavnosti mora KIS UP
pokazati mnogo več samoiniciativnosti, nujna pa je koordinacija med posameznimi izvajalci
izobraževanja uporabnikov in članicami UP. Kljub temu beležimo v letu 2007 na UP znatno višjo
stopnjo uporabe elektronskih virov v primerjavi z letom 2006.
Poseben problem predstavlja financiranje vsakoletnih naročnin na elektronske vire. V letu 2007 smo
zaradi izrazito težke finančne situacije bili primorani odpovedati enega od elektronskih virov, ostale pa
smo uspeli obdržati samo s precejšnjo mero razumevanja s strani nosilcev konzorcijev. Nikakor ni bilo
mogoče, da bi v dani situaciji pristopili k članstvu v novih konzorcijih elektronskih virov.
Vodja AK UP v letu 2007 je opravila bibliotekarski strokovni izpit in nadaljevala z izobraževanjem za
delo v sistemu COBISS. Pridobitev licence za aktivno delo v sistemu COBISS je sorazmerno
dolgotrajen proces, zato v letu 2007 še ni bila usposobljena za katalogizacijo knjižničnega gradiva v
sistemu COBISS. Poleg tega ni bila vzpostavljena enota UK UP, katere del bi bila tudi zbirka
knjižničnega gradiva AK UP.
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5.6

Dejavnost študentskih domov

Pričakovani
rezultati v letu
2007
Priprava
kratkoročnega
in Potrditev
na
dolgoročnega poročila aktivnosti UP organih ustanove
ŠD v skladu z razvojnimi poročili
Univerze na Primorskem in Vlade RS
Kratkoročni prednostni cilji

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo
razlik
Pripravljena dokumentacija in potrjena
na Svetu UPŠD in Upravnem odboru
UP

Zagotavljanje dejavnosti študentskih Tekoče
in
domov
in Pisarne za študentske kvalitetno
delo
domove
pisarne
in
oddajanje sob

Povečati število študentskih ležišč

Pridobiti in aktivirati nove dodatne
kapacitete pri zasebnikih
Pridobiti in aktivirati nove dodatne
kapacitete pri drugih pravnih osebah
Pridobivanje primernih lokacij in
investicijske dokumentacije za gradnjo
študentskih domov z neodplačnim
prenosom zemljišč ali predvidenim
nakupom

Kadrovsko in materialna zagotovitev
dela pisarne, oddajanje sob v Domu
Portorož, posredovanje in nameščanje
študentov na prostih ležišč ih v
partnerskih dijaških in študentskih
domovih ter pri zasebnikih, vodenje
postopkov
in
subvencioniranje
najemnin
Večje
število Pridobljene so dodatne subvencije, kot
ležišč
novost je nameščanje študentov v
Novi Gorici
Večje
število Pridobljene so dodatne subvencije pri
subvencioniranih
zasebnikih
ležišč
Večje
število Aktivno sodelovanje z dijaškim domom
ležišč
v Novi Gorici in Presto d.o.o. Nova
Gorica
Pridobitev
vsaj Dogovarjanje z lokalnimi skupnostmi,
ene lokacije in doseganje dogovora, umestitev v
zemljišča za ŠD v prostor,
priprava
pogodb
in
Kopru in kampusu sporazumov, kandidiranje na razpisih
v Izoli.
še trajajo
Priprava
investicijskega
poročila
in
pridobivanje
investicijske
dokumentacije.

Zagotoviti
študentom
študentov)

bivanje
mednarodnim Poskrbeti
za
(poročilo
izmenjave bivališča
mednarodnim
študentom
Zagotoviti
bivanje
gostujočim Poskrbeti
za
profesorjem in raziskovalcem na bivališča
univerzi
gostujočim
profesorjem
in
raziskovalcem
Ureditev
družinskih
apartmajev Razpis za izbor
študentov, ki študirajo z otroki
najugodnejšega
ponudnika
in
priprava
dokumentacije za
izvedbo
Pridobitev in aktiviranje novih bivalnih Dodatna ležišča
kapacitet študentom s posebnimi za študente s
potrebami
posebnimi

Izpeljana
logistika
postopka
(rezervacije in začasna trženja)

Izpeljana
logistika
postopka
(rezervacije in začasna trženja)

Ker ni bilo povpraševanja s strani
študentskih družin niso bili izvedeni
postopki

Opravljen ogled nekaterih bivalnih
kapacitet pri zasebnikih ter v drugih
javnih domovih.
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Kratkoročni prednostni cilji

Tekoče in investicijsko vzdrževanje
obstoječih kapacitet

Prilagoditi
bivalne
kapacitete,
parkirišča (predvsem dostop) ter
označiti poti študentom z drugačnimi
potrebami
Prenova spletnih strani UP ŠD, in
vzpostavitev informacijske
mreže
vseh subjektov, ki razpolagajo s
študentskimi ležišči

Pričakovani
rezultati v letu
2007
potrebami
Vzdrževanje
nepremičnin
in
opreme
v
ŠD
Portorož
Nemoten dostop
in
gibanje
študentov
z
drugačnimi
potrebami
Lažji dostop do
podatkov

Dokončna ureditev sedeža UP ŠD ter Sprememba
poslovnih prostorov na Santorijevi ulici, Odloka,
Statuta
ureditev štirih delovnih mest
univerze,
ureditev
gretja,
hlajenja in celotne
infrastrukture
(telefon,
fax,
rezalnik
papirja,
internet )
Urediti sistem financiranja UP ŠD
Ureditev
urejenega
vira
financiranja
za
nemoteno
poslovanje članice

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo
razlik
Poročilo tekočega in investicijskega
vzdrževanja UP ŠD

Izpeljane oznake, označene poti,
parkirišča in odpravljene ovire pri
dostopu v študentske sobe za
študente s posebnimi potrebami
Spletna stran z internetnimi dostopi na
vse subjekte s študentskimi ležišči

Urejeno gretje in hlajenje ter pridobitev
nove telefonske in internet povezave

Iskali potencialne vire financiranja
Kalkulacija dejanskih stroškov
Določitev strukture cene v ŠD Portorož
Določitev novega cenika

Tabela 18: Kazalniki
Kazalnik

Študijsko
2006/2007

% študentov univerze, ki bivajo v študentskih 10%
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom
o subvencioniranju bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov *
126
* Samo kapacitete UP ŠD v ŠD Portorož

leto

Pričakovani rezultati v
študijskem
letu
2007/2008
10%

126

V študijskem letu 2007/08 je bilo poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (126 ležišč) na razpolago še
naslednje število ležišč po drugih dijaških in študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD:
- Dijaški dom v Portorožu razpisuje 100 ležišč:
- Dijaški dom v Izoli razpisuje 50 ležišč:
- Dijaški dom v Kopru razpisuje 180 ležišč:
- Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 700 subvencioniranih ležišč
- Dijaški dom Nova Gorica je na voljo 64 ležišč
- Koncesionarji Študentskih ležišč:
- Motel Port v Kopru 24 ležišč
- Doris Božič 17 ležišč
- Presta d.o.o. 54 ležišč
- Stanovanje Izola 2 ležišči
Lokacije študentskih ležišč
Dijaški dom Portorož
Študentski dom Portorož
Dijaški dom Izola

Število ležišč
100
125
50
89

Lokacije študentskih ležišč
Dijaški dom Koper
Dijaški dom Nova Gorica
Subvencije pri zasebnikih
Koncesionarji študentskih ležišč
Presta d.o.o. Nova Gorica
Stanovanje v Izoli
SKUPAJ

Število ležišč
180
64
700
41
54
2
1316

V tem obdobju je bilo skupaj prejeto 1754 vlog, kar pomeni, da je bilo od skupnega števila sprejetih
vlog študentov sprejetih le del in je še 440 prosilcev ostalo na seznamu čakanja. V primerjavi z
lanskim letom se je število ležišč povečalo (mesta pri zasebnikih). Ob tem smo kot novost v letu 2007
nastanili študente tudi v Novi Gorici. Število prosilcev v primerjavi z lanskim letom se je povečalo za
20%.

5.7

Upravne naloge univerze

5.7.1
5.7.1.1

Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI)
Izobraževanje

Upravne naloge s področja izobraževanja izvajajo strokovne službe sektorja za izobraževanje –
Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI), ki pokriva tudi področje kakovosti
ter Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS).
Na področju izobraževanja smo v letu 2007 poleg tekočih oziroma rednih nalog skladno z veljavno
zakonodajo in internimi pravnimi akti UP, realizirali še naslednje naloge, ki so popisane tudi v poglavjih
5.1 (Izobraževalna dejavnost) in 5.8.2 (Nacionalno pomembne naloge – Visokošolska prijavnoinformacijska služba):
- novi pravni akti in dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov: sprejeta sta bila Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UP,
pripravljena sta bila Pravilnik o diplomskih delih na 2. stopnji študija in Pravilnik o študiju
študentov s posebnimi potrebami (oba pravilnika sta bila tudi posredovana v postopek
obravnave na članice UP). Zaradi drugih prioritetnih nalog so bili v leto 2008 preneseni
Pravilnik o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja na UP ter dopolnitev
obrazcev za izdajo diplomskih in drugih javnih listin UP (priloga k navodilom za izdajo javnih in
drugih listin UP). Prav tako so bile v leto 2008 prenesene spremembe Statuta UP, saj je
vodstvo UP odločilo, da se spremembe Statuta UP prenese v mandat novega rektorja UP.
- pripravljeni sta bili publikacij Katalog študijskih programov 2007/08 in Odprta obzorja 2008/09
(vodnik po študijskih programih UP). Katalog je bil razširjen s predstavitvijo vseh novih
programov, ki so akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo (ta del kataloga sprotno
ažuriramo, publikacija pa je bila v celoti vsebinsko in oblikovno prenovljena;
- priprava izhodišč za pripravo e-kataloga študijskih programov, vključno z učnimi načrti v eobliki: ta cilj ni bil realiziran predvsem zaradi dejstva, da na UP še ne deluje enoten
informacijski sistem, ki je osnova za e-katalog;
- sodelovanje pri pripravi enotne predstavitve UP za skupni nastop oziroma promocijo na sejmih
doma in v tujini ter v srednjih šolah: ta cilj ni realiziran predvsem zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev.
5.7.1.2

Kakovost

Do ustanovitve samostojne univerzitetne službe za področje kakovosti izvaja upravne naloge s
področja kakovosti Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI). Realizacijo
zastavljenih ciljev na področju kakovosti smo predstavili že v poglavju 5.1 (Izobraževalna dejavnost); v
nadaljevanju jih povzemamo:
- priprava predlogov novih oz. dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju kakovosti:
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-

-

-

-

-

-

Pravilnik o anketiranju diplomantov (in anketni vprašalnik) in Pravilnik o anketiranju zaposlenih
na UP (in anketni vprašalnik): cilj ni bil realiziran zaradi drugih prioritetnih nalog v letu 2007 in
je prenesen v leto 2008;
dopolnitev obrazca za samoevalvacijsko poročilo (SEP) članic UP za študijsko leto 2006/07:
cilj je bil delno realiziran, obrazec z dopolnjenimi kazalniki je pripravljen, vendar se je Senat
UP odločil, da se samoevalvacija za študijsko leto 2006/07 izvede na posameznih ožjih
vsebinskih področjih (analiza vpisa in prehodnosti, analiza trajanja študija);
izbor univerz za primerjavo (benchmarking) – oblikovanje predloga in uskladitev na ravni
komisij Senata UP: cilj je bil realiziran, pripravljen je ožji izbor univerz za primerjavo na podlagi
predlogov članic UP;
tematski popoldnevi (TP) na UP – priprava predloga, motiviranje članic za sodelovanje pri
projektu in izvedba dveh TP: cilj je bil delno realiziran, pobuda je bila posredovana članicam,
vendar za izvedbo ni bilo ustreznega interesa članic UP;
priprava skupnega poročila o kakovosti UP za študijsko leto 2005/06: cilj je bil realiziran,
pripravljeno je bilo obsežno institucionalno samoevalvacijsko poročilo UP za študijsko leto
2005/06;
organizacija dveh delavnic in posveta:
posvet na temo tutorstva: cilj je bil realiziran; interni posvet je bil izveden 23. 5. 2007 v Kortah
nad Izolo;
delavnici na temo visokošolske didaktike (v sodelovanju z UP PEF) in na temo usklajevanja
strukture samoevalvacijskega poročila: cilj je bil delno realiziran, v sodelovanju z UP PEF je
bila izvedena ena delavnica na temo visokošolske didaktike, delavnica na temo usklajevanja
strukture samoevalvacijskega poročila pa ni bila izvedena (glej pojasnilo pod tč. a).

5.7.2 Služba za protokol in odnose z javnostmi
Naloge s področja protokola in stikov z javnostmi izvaja Kabinet rektorice/rektorja. UP je protokolarne
prireditve za leto 2007 realizirala na podlagi letnega programa, napovedanih aktivnosti rektorata UP in
članic UP ter pričakovanih oziroma planiranih finančnih virov:

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2006

Novinarska
konferenca:
»Organizacijska struktura univerze:
UP kot pravna oseba in status njenih
članic«, 4.1.2007
Novinarska konferenca: »Vpis v
dodiplomski
študijsko
program«,
8.1.2007

predstavitev
organizacijske
strukture univerze in informacija o
razmerju med univerzo kot pravno
osebo in njenimi članicami
seznanitev z razpisom MVZT za
vpis v dodiplomske študijske
programe UP v študijskem letu
2007/08,
s
poudarkom
na
omejevanju vpisa UP TURISTICE
sodelovanje pri pilotski študiji:
izvedba dvojezičnosti, k učencu
usmerjenega e-izobraževanja za
didaktično
sodelovanje
med
šolskimi
in
univerzitetnimi
inštitucijami v italijansko-slovenski
obmejni regiji
seznanitev z zakonom o poroštvu
RS za obveznosti UP iz naslova
kreditov, najetih za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih
pogojev
predstavitev
novih
študijskih
programov UP FAMNIT
predstavitev različnih pogledov na
partnerstvo med državo, univerzami
in gospodarstvom

Workshop internazionale: ItalianSlovenian Cooperative E-learning
Space, 29.1.2007

Srečanje s člani Kluba primorskih
poslancev, 12.2.2007

Novinarska konferenca: UP FAMNIT,
26.2.2007
Okrogla
miza
»Partnerstvo
akademskega sveta z gospodarstvom
za prihodnost Slovenije«/ TEDEN UP,
12.3.2007

Realizacija v letu
2006 z obrazložitvijo
razlik
realizirano

realizirano

realizirano

realizirano

realizirano
realizirano

91

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2006

Razstava doktoric računalništva in
informatike v Sloveniji/ TEDEN UP,
12.3.2007
Odkritje kipa morski konjiček/ TEDEN
UP, 14.3.2007

otvoritev razstave v sodelovanju z
institutom »Jožef Stefan«

Slovesna promocija doktorja znanosti/
TEDEN UP, 15.3.2007
Prezentacija
zbornika
Živeti
s
pristaniščem/ TEDEN UP, 15.3.2007
Slavnostna akademija senata UP s
podelitvijo priznanj UP, 16.3. 2007
Novinarska konferenca: »Pregled
vseh
podatkov
2003-2006«,
27.3.2007
Inavguracijsko predavanje dr. Mitje
Žagarja, 11.4.2007
Otvoritev
vinograda,12.4.2006

univerzitetnega

Razstava natečajnih elaboratov za
objekt Univerzitetni kampus Livade,
12.4.2008

Podpis sporazuma med UP in
Telekomom Slovenije d.d., 23.4.2007

Podelitev naziva »častni senator
Univerze
na
Primorskem«,
16.5.20007
Podpis pogodbe za projekt »BED
REST« z Univerzo v Bariju, 17.5.2007
Novinarska
konferenca:
Projekt
»Mreža točk za promocijo tipičnih
pridelkov med Alpami in Jadranom«,
23.5.2007
Slovesnost
ob
odprtju
degustacijskega in informacijskega
prostora v Izoli, 23.5.2007

Alpe Adria Rector's Conference, 24.27.5.2007
Novinarska konferenca: »Predstavitev
projekta Armeria-Foresteria«, Plus
minus 50, 28.5.2007
Novinarska konferenca: »Predstavitev
magistrskega programa
Morska
biologija«, 9.6.2007
Otvoritev konference CoCoMath-07,
21.6.2007
Srečanje rektorjev evropskih univerz
ob 50-letnici Rimskih sporazumov
(1957-2007), 22.6.2007

odkritje kipa Morski konjiček, dela
priznanega oblikovalca Oskarja
Kogoja
podelitev
doktorata
doktorju
znanosti UP, dr. Matjažu Muleju
soorganizacija
predstavitve
zbornika Živeti s pristaniščem
pregled dosežkov UP v letu 2006,
podelitev priznanj UP
predstavitev študijskih programov
na dodiplomski in podiplomski
stopnji od 2003 do 2006
inavguracijsko
predavanje
z
naslovom Nacionalna država in
etnična pluralnost
promocija
aktivnosti
UP
na
vinogradniškem
področju
v
Slovenski Istri
otvoritev
razstave
natečajnih
elaboratov javnega projektnega
odprtega enostopenjskega natečaja
za objekt Univerzitetni kampus
Livade Izola
podpis pogodbe o uvajanju in
postavitvi GTRID infrastrukture v
omrežju slovenskega nacionalnega
operaterja elektronskih komunikacij
podelitev naziva »častni senator«
prof. dr. Paolu Balboniju
podpis pogodbe o sodelovanju za
projekt »BED REST«
predstavitev skupnega projekta
(SLO-VE-FJK) »Mreža točk za
promocijo tipičnih pridelkov med
Alpami in Jadranom«
degustacijski prostor je nova
tovrstna pridobitev v Sloveniji, saj
sta oprema in prostor v skladu v
skladu z evropskimi normativi za
senzorično ocenjevanje oljčnega
olja
udeležba na Rektorski konferenci v
Budimpešti in predstavitev UP
predstavitev projekta širši javnosti

seznanitev in predstavitev prvega
skupnega študijskega programa v
Sloveniji
otvoritev
prve
mednarodne
konference
udeležba na srečanju

Realizacija v letu
2006 z obrazložitvijo
razlik
realizirano

realizirano

realizirano
realizirano
realizirano
realizirano

realizirano

realizirano

realizirano

realizirano

realizirano

realizirano
realizirano

realizirano

realizirano
realizirano

realizirano

realizirano
realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2006

Srečanje ministrov za zunanje
zadeve, 6.7.2008
Novinarska konferenca: »4. evropsko
univerzitetno
prvenstvo
v
fulsatu«,sodelovanje UP in Občine
Izola, 19.7.2007
ECML Conference 2007 »Languages
for social cohesion«, 29.-29.9.2007
Kongres zdravstvene nege AlpeAdria, 4.-6.10.2007
Predavanje dr. Egona Zakrajška,
9.10.2007

sodelovanje
pri
organizaciji
srečanja
predstavitev
aktivnosti
in
udeležencev na prvenstvu

18. slovenski slovenistični kongres,
18.-20.10.2007
Slovesna promocija doktorja znanosti,
22.10.2007
2. rektorska konferenca, 22.10.2007
Predavanje mag. Braček, 23.10.2007

Mednarodni znanstveni sestanek:
»Železna cesta«, 150. obletnica južne
železnice
Cimosovi izzivi, 16.11.2007

Slovesna predaja rektorskih časti in
dolžnosti, 21.11.2007
Slovesni koncert APZ in podelitev
častnega članstva dr. Luciji Čok
MIC 07, 22.11.2007
Okrogla
miza:
»Prostorska
preobrazba Slovenije in sosedstva ob
vstopu v EU«, 30.11.2007
Novinarska konferenca: »2. natečaj
za Podjetna Primorska 2007/08,
10.12.2007
Slovesnost ob podelitvi diplom UP
PEF, 11.12.2007
Inavguracijsko predavanje dr. Milana
Bufona, 12.12.2007
Podpis sporazuma med UP in
Univerzo v Novem Sadu, 14.12.2007
Slovesnost ob podelitvi diplom UP
TURISTICA, 14.12.2007
Inavguracijsko predavanje dr. Andreja
Brodnika
Podpis sporazuma med UP in
Univerzo v Nišu
Obisk v Srbiji: Univerza v Nišu,
Megatrend, Univerza Singidunum,
26.28.12.2007

Realizacija v letu
2006 z obrazložitvijo
razlik
realizirano
realizirano

udeležba na konferenci

realizirano

udeležba na kongresu

realizirano

izvedba predavanje z naslovom
Aktualna dogajanje na svetovnih
finančnih trgih
udeležba na kongresu

realizirano

podelitev
doktorata
doktorju
znanosti UP, dr. Viktoriji Sulčič
soorganizacija
Izvedba predavanja z naslovom
Internacionalizacija
visokega
šolstva
soorganizacija

realizirano
realizirano
realizirano
realizirano

realizirano

udeležba na forumu in priprava
materialov UP in članic UP ter
razstavnega prostora
organizacija slovesnosti

realizirano

organizacija slovesnosti

realizirano

udeležba na kongresu
udeležba na okrogli mizi

realizirano
realizirano

udeležba in soorganizacija

realizirano

udeležba in soorganizacija

realizirano

inavguracijsko
predavanje
z
naslovom
Pokrajina
humane
geografije
organizacija in izvedba podpisa

realizirano

udeležba in soorganizacija

realizirano

inavguracijsko
predavanje
naslovom De ubique servitiis
organizacija in izvedba podpisa
organizacija obiska

z

realizirano

realizirano

realizirano
realizirano
realizirano
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5.7.3

Služba za spremljanje in razvoj znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti

Upravne naloge s področja znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela izvaja Služba za
spremljanje in razvoj znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti UP. Med tekoče naloge sodi
spremljanje informacij, javnih razpisov in zakonodaje s področja znanosti ter obveščanje članic,
komunikacija s področja znanosti z zunanjimi institucijami, administracija projektov (podpisovanje
pogodb in projektne dokumentacije za nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte), vodenje
evidence znanstveno-raziskovalnega dela na UP, skrbništvo za Komisijo za znanstveno-raziskovalno
in razvojno delo UP (KZRD UP) in naloge, ki izhajajo iz področja dela KZRD UP, izpeljava javnega
razpisa za kandidate za mlade raziskovalce, izpeljava razpisa in postopkov za priznanja UP, urejanje
področja znanosti in raziskovanja na spletni strani UP, strokovna in tehnična pomoč prorektorju za
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo in arhiviranje dokumentacije s področja dela službe.
Realizacija nalog s področja znanstveno-raziskovalnega dela je predstavljena v poglavju 5.2
(Raziskovalna in razvojna dejavnost), v nadaljevanju pa navajamo še nekatere naloge, ki so bile v
programu dela 2007 zapisane pod upravnimi nalogami (poglavje 4.7), ter dodatno nalogo, ki je bila
realizirana v letu 2007.
Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
Priprava predlogov novih oz.
dopolnitev obstoječih internih
pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje
delovanja
UP
na
področju
znanstveno-raziskovalnega
in
razvojnega dela.

Organizacija
predstavitve
okvirnega programa EU.

7

Sodelovanje (s SZI UP, SMMS
UP in protokolom UP) pri pripravi
enotne predstavitve UP za skupni
nastop oziroma promocijo na
sejmih doma in v tujini ter v
srednjih šolah.

Pričakovani rezultati v letu
2007
- oblikovan predlog tehničnih
navodil UP za izdelavo in
zagovor
doktorske
disertacije,
- oblikovan enovit obrazec
za letno poročilo o delu in
samoevalvacijsko poročilo,
na podlagi katerega bi
članice
poročale
enkrat
letno,
vzpostavitev
evidence
doktorskih tem in disertacij
Predstavitve 7 okvirnega
programa EU s povabilom k
sodelovanju
zunanjega
eksperta.
Oblikovanje
enotne
predstavitve UP za skupni
nastop oziroma promocijo na
sejmih doma in v tujini ter v
srednjih šolah.

DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI
Predstavitev
znanstveno- Kandidiranje na razpis 7 OP
raziskovalnega dela UP širši »Noč raziskovalcev« kot
javnosti.
partnerji prijavitelja Univerze
v Ljubljani.

5.7.4

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Oblikovan je bil obrazec za
samoevalvacijo
raziskovalnega
dela, ki je del samoevalvacijskega
poročila
UP,
vzpostavljena
evidenca
se
bo
letno
dopolnjevala. Predlog tehničnih
navodil in evidenca doktorskih
tem nista bila oblikovana zaradi
pomanjkanja kadra v strokovni
službi.
Ni realizirano:
pomanjkanje finančnih sredstev in
kadra.
Delno realizirano.
- pripravljeni so predlogi nove
strukture spletne strani UP, ki pa
zaradi finančnih razlogov in
drugih prednostnih nalog še niso
realizirani,
- sodelovanje s SZI pri pripravi
vodnika po študijskih programih
UP
in
kataloga
študijskih
programov UP, ki smo ga objavili
na UP
Realizirano.
UP je na razpis kandidirala kot
partner, vendar projekt ni bil
sprejet.

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS)

Naloge s področja mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja izvaja Služba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS UP). Zajemajo zlasti koordinacijo programov mobilnosti,
vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z domačimi in s tujimi univerzami in raziskovalnimi inštituti, skrb
za sklepanje pogodb in sporazumov o sodelovanju med UP in tujimi visokošolskimi institucijami ter
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vodenje evidence sklenjenih pogodb in sporazumov ter druge dokumentacije s področja dela,
koordinacijo obiskov tujih delegacij in gostujočih učiteljev na UP, obveščanje članic o mednarodnih
razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami, skrb za predstavitev in
promocijo UP v tujini ter vključevanje UP v mednarodna združenja, posredovanje informacij o
možnostih študija tujih študentov na UP, skrb za vsebino in objavo informacij s področja
mednarodnega sodelovanja na spletni strani UP, skrbništvo za Komisijo za meduniverzitetno in
mednarodno sodelovanje UP ter izvajanje zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov KMMS UP. Realizacija
opredeljenih nalog je predstavljena v poglavju 5.4 (Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih
projektih), v nadaljevanju pa navajamo še nekatere naloge, ki so bile v programu dela 2007 zapisane
pod upravnimi nalogami (poglavje 4.7), ter nekatere dodatne naloge, ki so bile realizirane v letu 2007,
kljub temu, da v programu dela 2007 niso bile načrtovane:
Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
Priprava predlogov novih oz.
dopolnitev obstoječih internih
pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje
delovanja
Up
na
področju
mednarodnega
in
meduniverzitetnega sodelovanja

Vzpostavitev podpore članicam
UP za prijavo mednarodnih
projektov s področja znanstvenoraziskovalne
in
razvojne
dejavnosti
Sodelovanje (s SZI UP in
protokolom UP) pri pripravi
enotne predstavitve UP za skupni
nastop oziroma promocijo na
sejmih doma in v tujini ter v
srednjih šolah

Pričakovani rezultati v letu
2007
- priprava internih navodil in
obrazcev za članice UP za
podajanje
pobud
za
sklenitev
meduniverzitetnega
bilateralnega sporazuma,
- priprava pravilnika o
priznavanju
v
tujini
opravljenih obveznosti
- poenostavitev prijav na
različne
razpise
in
poenotenje postopkov,
- večja preglednost nad
prijavljenimi in odobrenimi
projekti vseh članic UP
Enotna predstavitev in večja
prepoznavnost UP

DODATNO REALIZIRANE AKTIVNOSTI
Začetek
izvajanja
prvega Začetek izvajanja prvega
skupnega študijskega programa skupnega
študijskega
Morska biologija
programa
UP
(Morska
biologija v sodelovanju z
Univerzo v Trstu)

Spodbujanje priprav skupnih in
dvojnih študijskih programov

Sodelovanje
s
tujimi
univerzami
pri
pripravi
skupnih in dvojnih študijskih
programov

Sodelovanje v mednarodnem
projektu EUNoM – European
Universities
Network
on
Multilingualism.

Priprava
vse
potrebne
projektne dokumentacije in
posredovanje le-te partnerjukoordinatorju projekta

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano:
- priprava osnutkov aktov v letu
2007,
- sprejem aktov v letu 2008

Nerealizirano:
pomanjkanje finančnih sredstev in
kadra

Delno realizirano:
- pripravljeni so predlogi nove
strukture spletne strani UP, ki pa
zaradi finančnih razlogov in
drugih prednostnih nalog še niso
realizirani,
- sodelovanje s SZI pri pripravi
vodnika po študijskih programih
UP
in
kataloga
študijskih
programov UP, ki smo ga objavili
na UP
Realizirano:
SMMS UP in SZI UP sta
sodelovali z UP FAMNIT pri
izvedbo vseh postopkov, vezanih
na začetek izvajanja skupnega
magistrskega programa Morska
biologija
Realizirano:
SMMS UP je sodelovala z UP
FHŠ pri pripravi dokumentacije za
skupni študijski program Diversity
Management
Realizirano:
SMMS UP je sodelovala pri
pripravi
potrebne
projektne
dokumentacije, vendar projekt v
letu 2007 ni bil odobren. S
koordinatorjem
projekta
je
dogovorjeno, da se pripravi nova
prijava, s katero se kandidira na
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Povečanje ponudbe poučevanja
tujih jezikov na UP

5.7.5

Priprava
dokumentacije
portugalščine.

pogodbene
za lektorja

razpis v letu 2008
Delno realizirano:
- izmed prijavljenih kandidatov je
bil izbran lektor portugalščine,
priprava
pogodbene
dokumentacije za lektorja je v
teku,
- v dogovoru z Veleposlaništvom
Brazilije in izbranim lektorjem se
ga bo v izvajanje študijskega
procesa UP vključilo v letu 2008

Služba za kadrovske zadeve UP (SKZ UP)

Upravne naloge s področja kadrovske službe izvaja strokovna službe sektorja za kadrovske, pravne in
splošne zadeve – Služba za kadrovske zadeve UP (SKZ).
Služba za kadrovske zadeve UP je v letu 2007 zagotovila izvajanje vseh potrebnih tekočih nalog s
kadrovskega področja (skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravnimi akti UP) tako za rektorat
UP kot za kadrovsko delovanje nove članice univerze.
V službi za kadrovske zadeve UP so se v letu 2007 izvajale naloge s kadrovskega področja, ki se
nanašajo na univerzo kot celoto, in sicer jih lahko strnemo kot:
- Izvajanje kontrole in koordiniranje dela kadrovskih služb članic univerze nad postopki urejanja
delovnopravnih razmerij (objavljanja prostih delovnih mest in sklepanja delovnih razmerij,
obračun delovne uspešnosti, določanje dodatne pedagoške obveznosti, izdajanje in
pridobivanje soglasij za dopolnilno delo itd.),
- Oblikovanje novih internih pravnih aktov in dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov s
področja delovno-ravnih razmerij ter zagotavljanje skrbništva nad delom delovnih skupin
organov UP imenovanih za pripravo splošnih aktov s kadrovskega področja (Pravilnik o
napredovanju delavcev, dopolnitve Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest UP),
- Zagotavljanje skrbništva nad delom: delovnih skupin organov UP imenovanih za pripravo
splošnih aktov s področja delovne zakonodaje, komisije Senata UP za področje habilitacij, za
izvedbo volitev v organe univerze itd.,
- Spremljanje kadrovske evidence zaposlenih na UP in priprava mesečnih in periodičnih poročil
za potrebe zunanjih inštitucij (za potrebe izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence, za potrebe obračuna prispevka za zaposlovanje invalidov, za potrebe
ministrstev pri oblikovanju izhodišč plačnih razredov skupine pedagoških delovnih mest po
novem plačnem sistemu itd. ).
- Sodelovanje pri pripravi enotnega kadrovskega informacijskega sistema UP. V letu 2007 smo
nadaljevali s koordinacijo vsebinskih podlag potrebnih pri uvedbi enotnega kadrovskega
informacijskega sistema, s katerim bi lahko omogočili sproten dostop do vseh podatkov na
ravni univerze in pripravo enovitih poročil. Cilj vzpostavitve kadrovskega informacijskega
sistema pa ni bil realiziran, zaradi omejenih finančnih sredstev in nedorečene nadgradnje
finančne konstrukcije projekta.

5.7.6

Služba za pravne zadeve

Služba za pravne zadeve je v letu 2007opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v njen
delokrog in obsegajo predvsem pravno pomoč pri delovanju organov UP in njihovih komisij (Senat UP,
Upravni odbor UP, Statutarna komisija UP, razne komisije za javna naročila, komisije s področja
investicij), sodelovanje s pooblaščenimi 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 področja delovanja univerze in seznanjanje strokovnih služb univerze,
nudenje pravne pomoči strokovnim službam univerze, sestavljanje in pregledovanje pogodb in
sporazumov, ki jih sklepa univerza ipd.
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V preteklem letu zaradi kadrovskega osipa v pravni službi (sodelavka je odšla med letom na bolniško
in kasneje na koriščenje porodniškega dopusta, vodja službe je sporazumno prekinil delovno
razmerje) nekatere naloge niso bile izvedene v skladu s programom dela. Predvsem gre za problem
vzpostavitve natančne premoženjske evidence in vzpostavitev premoženjsko pravnih razmerij znotraj
UP in tudi navzven. Od prihoda novega glavnega tajnika UP 1.1.08, se tudi ta naloga pospešeno
izvaja.

5.7.7

Finančno-računovodska služba UP

Finančno računovodska služba je v letu 2007 zagotovila vse potrebne računovodske, davčne
evidence ter obračune in finančna poročila za rektorat UP. Poleg aktivnosti, ki so s tega področja
vezane na rektorat UP, je služba v letu 2007 pripravila vsa potrebna poročila z različnih področjih in
finančnih načrtov, ki se nanašajo na univerzo kot celoto.
Pomembna je bila skrb in zagotovitev vseh pripadajočih mesečnih proračunskih sredstev za redno
dejavnost ter njihovo ustrezno in pravočasno prerazporejanje članicam UP ter intenzivno sodelovanje
pri sprejemanju novih meril, ki se nanašajo na razporejanje letnih sredstev UP.
V letu 2007 je bilo področje usmerjeno v nadaljnje razvijanje finančno računovodske službe,
povzemamo bistvene aktivnosti:
Služba je še naprej zagotavljala vse potrebne aktivnosti in poročila, ki se nanašajo na investicije
celotne univerze, financirane iz proračunskih sredstev. V letu 2007 sta bila zaključena dva
investicijska projekta, vzpostaviti in zagotoviti je bilo potrebno nujno zakonsko predpisane evidence za
aktivirana osnovna sredstva iz tega naslova.
Poleg rednih aktivnosti je bila služba v letu 2007 še dodatno obremenjena z izvajanjem in
zagotavljanjem celovitega finančnega poslovanja, vodenja ustreznih poslovnih evidenc ter pripravo
finančnih in drugih poročil za novo članico UP.
Realizirane so bile vse aktivnosti za pridobitev proračunskih sredstev iz javnega razpisa za razvojne
naloge v visokem šolstvu v letu 2007, na podlagi katerega so bili financirani novi študijski programi.
Realizirane so bile vse aktivnosti za pridobitev kredita na podlagi poroštva države na področju
investicij in plačilo obveznosti dobaviteljem iz tega naslova.
Za potrebe vzpostavitve sprotne kontrole glede porabe razporejenih proračunskih sredstev ter
poslovanja univerze kot celote so bila vpeljana trimesečna poročila za sprotno računovodsko in
finančno analizo podatkov ter finančnega poslovanja univerze.
V letu 2007 nismo uspeli nadaljevati s koordinacijo in izvedbo aktivnosti, potrebnih za uvedbo
enotnega računovodskega informacijskega sistema, s katerim bi lahko omogočili sproten dostop do
vseh podatkov na ravni univerze in pripravo enovitih poročil.
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5.8

5.8.1

Nacionalno pomembne naloge – 57. člen uredbe

Skrb za slovenščino

Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
CJMK UP
Zagotovitev
vseh
potrebnih
pogojev
za
mednarodne
študijske izmenjave učiteljev in
študentov
ter
praktično
usposabljanje študentov

vključitev
vseh
gostujočih
študentov v tečaj slovenskega
jezika – izvedba 60 urnega
intenzivnega tečaja dvakrat
letno

Realizirano

UP FHŠ in UP ZRS
Organizacija
slovenističnih
seminarjev
v
okviru
vseživljenjskega izobraževanja

30
udeležencev
na
predavanjih za strokovnjake z
medijskega področja in učitelje

Nerealizirano:
načrtovana finančna
niso bila pridobljena

15 udeležencev v okviru
izvedbe lektorata slovenskega
jezika na Univerzi Ca' Foscari
v Benetkah
50 udeležencev na Poletnih
tečajih slovenskega jezika na
Slovenski obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!«

Realizirano

Preverjanje znanja slovenščine

20 udeležencev
slovenščine

izpitih

Realizirano

Soorganizacija
konference
slovenistike

80 udeležencev na konferenci
Dialekti v stiku

Realizirano

priprava
slovarja
posvetovanje

Delno realizirano:
izvedena prva faza aktivnosti

Organizacija
slovenskega jezika

lektorata

Organizacija
tečajev
slovenskega jezika na Slovenski
obali

s

znanstvene
področja

UP Turistica
Razvoj turistične terminologije v
slovenskem jeziku

Pričakovani rezultati
2007

na

v

letu

in

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

2007

z

sredstva

Realizirano

Dejavnosti s področja slovenščine kot drugega/tujega jezika so v letu 2007 dobile formalni okvir
Centra za slovenski jezik in kulturo pri UP FHŠ. Nadaljeval se je tudi postopek za ustanovitev
slovenistične univerzitetne katedre.
5.8.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza na Primorskem (UP) je Visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS) ustanovila v
začetku leta 2004. Namen ustanovitve VPIS je bil, da se v sodelovanju z Visokošolsko prijavnoinformacijsko službo Univerze v Ljubljani (VPIS UL) izvedejo priprave za samostojno izvedbo prijavnosprejemnega postopka za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP v študijskem letu
2005/06. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v preteklih letih kakor tudi v letu 2007 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 2007/08
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izvedla VPIS UL, medtem ko je VPIS izvajala splošne naloge s področja dela VPIS, prijavno-sprejemni
postopek za vpis tujih državljanov (Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz
držav, ki niso članice Evropske unije) v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP in sodelovala
pri izvedbi prijavno-sprejemnega postopka za vpis slovenskih državljanov in državljanov iz držav
članic EU v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP.
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Celovito poznavanje prijavnosprejemnega postopka za vpis.
Informiranje
kandidatov
o
prijavno-sprejemnem postopku
in
možnostih
vpisa
v
dodiplomske
študijske
programe UP.

Izvedba prijavno-sprejemnega
postopka
za
vpis
tujih
državljanov v št. l. 2007/08.

5.8.3

Pričakovani rezultati v letu 2007
Spremljanje in spoznavanje
celotnega prijavno-sprejemnega
postopka za vpis.
Skrbništvo nad spletno stranjo
VPIS UP.
Informiranje kandidatov
o
prijavno-sprejemnem postopku
in
možnostih
vpisa
v
dodiplomske študijske programe
UP.
Izvedba
treh
predstavitev
študijskih programov UP in
prijavno-sprejemnega postopka
za vpis, namenjenih dijakom
zadnjih letnih srednjih šol s
slovenskim učnim jezikom v
Trstu in Gorici
Priprava rokovnika prijavnosprejemnega postopka za vpis
tujih državljanov 2007/08.
Organizacija
informativnega
dneva za tuje državljane, ki so
zainteresirani za študij na UP.
Izvedba postopkov priznavanja
za
namen
nadaljevanja
izobraževanja tujih državljanov v
1. l. dodiplomskega študija UP
Izvedba prijavno-sprejemnega
postopka
za
vpis
tujih
državljanov (sprejemanje in
obdelava prijav, komunikacija s
kandidati, obravnava prošenj in
vprašanj, izvedba izbirnega
postopka, priprava sklepov,
obravnava pritožb).
Priprava poročila o prijavnosprejemnem postopku za vpis
tujih državljanov.

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik
Realizirano

2007

z

Realizirano
Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva

UP se je tudi v letu 2007 vključevala v aktivnosti Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva
(NKKVŠ). Sodelovanje je potekalo predvsem prek predsednice univerzitetne Komisije za spodbujanje
in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP (KSSK UP) ter
prek sodelavcev UP FM, ki so sodelovali pri izvedbi institucionalnih zunanjih evalvacij v slovenskem
visokošolskem prostoru leta 2006, rezultati pa so bili predstavljeni na posvetu na Brdu pri Kranju
marca 2007. V okviru izvedbe pilotskih zunanjih evalvacij je bilo leta 2007 izdano »Poročilo o
vzpostavljanju sistema institucionalnih zunanjih evalvacij slovenskih visokošolskih zavodov v letu
2006«.
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Predstavnik univerze se je decembra 2007 udeležili mednarodne konference o zagotavljanju kakovosti
v visokem šolstvu z naslovom »Quality Higher Education: Here, There, Anywhere? Developing
Exsternal Quality Assurance«.
Tudi v letu 2007 (december) se je sestala delovna skupina predstavnikov univerzitetnih komisij za
spremljanje kakovosti (predsedniki komisij Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi
Gorici in Univerze na Primorskem ter strokovne službe rektoratov univerz), ki ja aktivna od leta 2005.
Sprejela je vrsto dogovorov in jih posredovala rektorjem univerz, Rektorski konferenci in Senatu za
evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo.
Aktivnosti univerze in njenih članic na področju kakovosti so navedene v poglavjih 5.1 (Izobraževalna
dejavnost) in 5.7 (Upravne naloge), posamično pa tudi v ostalih poglavjih poročila.
5.8.4

Pisarna za študentske domove

Kratkoročni prednostni
cilji
Podpis
pogodbe
z
ministrstvom
za
dodeljevanje subvencij
Dodeljevanje subvencij

Uskladitev cen storitev
in stanarin UP ŠD
Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove

Kazalnik

Pričakovani rezultati v letu 2007
Podpis
pogodbe
2007/2008

za

leto

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Izvedba nalog v skladu s 24.,
25. in 26. členom PSBŠ

Priprava sklepa za razpis oziroma
podaljšanje
bivanja
študentov
upravičenih do subvencije do 1. aprila
ter objava razpisa ministrstva do 30.
maja
Uskladitev cen storitev in Dopolnitev cenika storitev UPŠD v
stanarin
v
skladu
s skladu s smernicami ministrstva in
kalkulacijami in smernicami
organov univerze
Tekoče in kvalitetno delo Kadrovska in materialna zagotovitev
pisarne in oddajanje sob
dela Pisarne, oddajanje sob v Domu
Portorož, posredovanje in nameščanje
študentov na prostih ležišč ih v
partnerskih dijaških in študentskih
domovih ter pri zasebnikih, vodenje
postopkov in subvencioniranje najemnin
Študijsko leto 2006/2007

Število študentov, za katere se
ugotavlja izpolnjevanje pogojev
1500
in meril za subvencioniranje
bivanja
Število študentov, za katere se
ponovno (na podlagi pritožbe)
ugotavlja izpolnjevanje pogojev 6
in meril za subvencioniranje
bivanja

Ocena
za
2007/2008

študijsko

leto

1754

0
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5.9

Univerzitetni šport

Kratkoročni
prednostni
cilji
univerze
Vzpostavitev
pogojev
za
delovanje Centra za šport UP
(CŠUP)

Pričakovani rezultati v letu
2007
imenovan programski svet
CŠUP
pridobitev dodatnih kapacitet
oz.
izdelan
plan
za
pridobivanje
dodatnih
prostorih kapacitet

sprejem aktov na ustreznih
organih UP

Priprava
in
usklajevanje
programov športnih aktivnosti

izvedene športne vsebine

Motiviranje študentov za aktivno
športno udejstvovanje

čim boljši odziv študentk in
študentov
na
ponujenih
športnih vsebinah
usposobiti strokovni kader
za
vodenje
badmintona,nordijske hoje,
učitelja
smučanja
in
deskanja
sodelovanje
in
dosežen
dober rezultat na državnem
prvenstvu

Izobraževanje strokovnega kadra

Udeležba univerzitetnih ekip na
državnem prvenstvu

Realizacija v letu 2007 z
obrazložitvijo razlik
Konstituiran programski
svet
centra za šport UP(14.9.07)
Pridobljene so bile dodatne
kapacitete:
na OŠ Koper (mali vadbeni
prostor-joga, mala telovadnicaaerobika, ples),
telovadnica na obzidju v Piranu,
bazen pod balonom,
Razpis za izvedbo programov
univerzitetnega športa,
Podpis pogodbe o izvajanju
univerzitetnega športa z UŠZP
Izvedeni
programi
športnih
dejavnosti:
redna rekreativna vadba(košarka,
odbojka, futsal, aerobika, joga,
plavanje, badminton,…),
tečaji plesa,
športno zabavni program: čiste
desetke
tekmovalni program: univerzitetna
liga(košarka, odbojka, futsal)
Odziv študentov je večji zaradi
več kapacitet, primernih ur in
dodatnih vsebin,
Nismo realizirali (kandidat za
smučanje se je poškodoval)

Sodelovali smo na državnem
prvenstvu v košarki odbojki in
futsalu (po rezultatih trenutno
zaostajamo za ULJ in UM),
Organizirali in sodelovali smo na
evropskem prvenstvu v futsalu
julija 2007 v Izoli
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5.10 Interesna dejavnost študentov
5.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Poročila o izvedbi interesnih dejavnosti študentov so sprejeli posamezni študentski sveti članic UP
Kratkoročni
prednostni
cilji Pričakovani rezultati v letu Realizacija v letu 2007 z
univerze
2007
obrazložitvijo razlik
Informiranje
študentov
o večja
informiranost Realizirano:
možnostih
vključevanja
v študentov na UP,
na
področju
informiranja
interesno dejavnost na UP
- povezovanje študentov študentov
o
možnostih
med članicami in večja vključevanja
v
interesne
preglednost
ponujenih dejavnosti je bil vzpostavljen
dejavnosti
skupen informacijski portal, na
katerem
so
zbrane
in
predstavljene
aktivnosti
in
vsebine ki jih izvajajo društva
vseh fakultet oz. visokih šol ter
aktivnosti ŠS članic in ŠS UP
Koordiniranje medfakultetnih in - izdelava univerzitetnega Realizirano:
univerzitetnih dejavnosti
programa
interesnih v sklopu Centra za šport UP (CŠ
dejavnosti,
UP) vzpostavljen programski svet
- usklajena in racionalna za področje športnih interesnih
izvedba
dejavnosti
na vsebin, kamor je ŠS UP imenoval
članicah UP
tudi
predstavnika
študentov.
Program interesnih dejavnosti je
tudi del informacijskega portala.
Izvedba športnih aktivnosti
- vključevanje študentov v Realizirano:
športne aktivnosti,
- študenti so se vključevali v
- druženje in spoznavanje različne
športne
programe
študentov,
(rekreacija,
športno-zabavne
- spodbujanje delovanja manifestacije
Čiste
desetke,
športnih ekip
univerzitetna liga),
- število študentov, vključenih v
ponujene športne dejavnosti, je
naraslo za cca. 15%,
- v okviru univerzitetne lige so
sodelovale ekipe fakultet v
košarki, odbojki in futsalu
Izvedba družabnih aktivnosti
večja
povezanost Realizirano:
študentov,
- uspešne izvedba športno- izboljšanje sodelovanja zabavnih prireditev Čistih desetk
med študenti in pedagoškimi
delavci
Izvedba aktivnosti na področju pridobivanje
dodatnih Realizirano:
izobraževanja in kulture
znanj,
- na področju izobraževanja in
- visoka udeležba študentov
kulture so bile izvedene nekatere
vsebine v okviru projekta Kultura
raztura,
- delovalo je improvizacijsko
gledališče ImprObala.
- v okviru projekta O2 za vsakega
je bila izvedena okrogla miza na
temo protikadilskega osveščanja,
- v okviru projekta Zdravi maj
izveden niz okroglih miz na temo
zdravja in zdravega življenja
(zdrava
prehrana,
gibanje,
zmerno pitje alkoholnih pijač, boj
proti drogam idr.)
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5.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev je bil prvič konstituiran dne 20. 12. 2005. Program dela in interesne
dejavnosti je bila sprejet na 1. izredni seji 11. 1. 2007.
Pričakovani rezultati v Realizacija v letu 2007 z
Kratkoročni prednostni cilji
letu 2007
obrazložitvijo razlik
Organizacija srečanj, druženj
Medsebojno
Realizirano
spoznavanje,
boljši
odnosi
Upravljanje s skupnim prostorom
Čim boljša izkoriščenost Realizirano
skupnega prostora
Redni sestanki vseh stanovalcev
Boljša
obveščenost Delno realizirano
stanovalcev
Tisk majic
Boljša
povezanost, Nerealizirano
pripadnost
Skupno fotografiranje/almanah
Boljša
povezanost, Nerealizirano
pripadnost
Dokončna ureditev fitnesa
Več ukvarjanja s športom, Realizirano
zdravo življenje
Organizacija turnirjev (mali nogomet, Boljša
povezanost, Realizirano
namizni tenis, šah, tarok,...)
pripadnost,
zdravo
življenje
Ustvarjalne delavnice
Stalne razstave v skupnih Delno realizirano
prostorih ŠD Portorož
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5.11 Druga dejavnost univerze
Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu Realizacija
univerze
2007
CJMK – CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO
Izvajanje
projektov Zaključno poročilo ARRS in Realizirano
večjezičnosti
in zaključek
pilotne
faze
medkulturnosti
projekta L6-6085-1510-04.
Uvajanje
modulov
medkulturne komunikacije v
pouk, izdaja gradiva v
italijanščini
za
študente
»Bližina drugosti«.
Razvijanje
študentov UP

večjezičnosti

Usposabljanje učiteljev za
delo
po
samostojno
vodenem in multimedijsko
podprtem učenju jezikov
Oblikovanje organizacijske
strukture CJMK UP

Izvajanje
kulturnih
dejavnosti za promocijo
kulturnega dialoga
Prijava na EU projekte

Učenje / poučevanje 6 tujih
jezikov,
s
posebnim
poudarkom na evropskih in
sosedskih,
Učenje
slovenščine
za
študente UP vseh treh
stopenj - tuje državljane
(Socrates Erazmus)
Izdanih 53 javno veljavnih
potrdil.
Izpopolnjevanje učiteljev v
okviru
projekta
Proteus
(Louis
Pasteur in Ca'
Foscari)
Konstituiranje programskega
sveta,
imenovanje
v.d.
predstojnika
Sodelovanje s ŠOUP
Organiziranje osem kulturnih
torkov »Arbre à palabre«
Priprava projekta EUNoM

Vir

- Proračun RS (V – Raziskovalna
in razvojna dejavnost – 2),
- Drugo (prispevki gospodarstva v
projektu – LUKA Koper, Banka
Koper, Istrabenz Koper)

Realizirano

- Proračun RS (Uredba)
- Evropski programi in skladi
(sredstva Socrates Erazmus – EU
projekt CMEPIUS),
- Donatorstvo ŠOUP
- Drugo (prispevki gospodarstva
in zainteresiranih uporabnikov,
prispevki ambasad in kulturnih
centrov tujih držav)

Realizirano

- Proračun RS (V – Raziskovalna
in razvojna dejavnost – 2),

Realizirano

Dejavnost
rektorata

Realizirano

- Drugo (projekt ŠOUP, prispevki
ambasad in kulturnih centrov tujih
držav)
- Drugo (sredstva Universitat
Oberta de Catalunya)

Novo,
realizirano.

v

okviru

delovanja

Komentar:
V letu 2007 je CJMK UP deloval v novih prostorih na Gortanovem trgu, kar je omogočilo večanje
števila študijske ponudbe. Študentom je ponujal bodisi kot izbirno vsebino študijskih programov, bodisi
kot dodatno vsebino študija angleščino (ravni po evropskih smernicah B2, C1), francoščino (A1 in A2),
italijanščino (A1, A2, B1), nemščino (A1, A2), ruščino (A1, A2), španščino (A1, A2). V letu 2007 je
CJMK obiskovalo več kot 400 študentov.
Učenje jezikov na CJMK UP je zasnovano po najsodobnejših multimedijskih pristopih v poučevanju in
sloni na individualizaciji učnega tempa. V procesu učenja jezikov si učeči z lastno dejavnostjo,
pogosto od ponujenega sistema neodvisno akcijo, samostojno, stopnji predznanja ustrezno oblikuje
strukturiranost sporazumevalne razsežnosti družbenega sveta, ki ga obdaja. Pri tem prevzema
odgovornost za svoje dosežke in lastno učno pot. Učitelj nastopa kot učni vzor in mentor. Učilnice in
računalniška učilnica za samostojno učenje so opremljene z najboljšimi orodji in učnimi viri, ki so
privlačni in zanimivi. Proces vrednotenja je prilagojen posamezniku, z jezikovnim portfolijem se učeči
tudi samoocenjuje.
Cilji integriranega poučevanja osnovnega standarda tujih jezikov so predvsem spodbujati večjezičnost
študentov UP, vzgajati njihovo samostojnost v procesu učenja in individualizacijo njihove učne poti;
vzgojiti njihovo odgovornost do učenja, (samo) vrednotenja in izbire učne poti s pomočjo inštrumenta
samopreverjanja in didaktičnih postopkov (metode dela, oblike učenja, jezikovni portfolijo); ponuditi
individualizirano učenje jezikov s pomočjo zanimivih in sodobnih učnih virov, omogočiti različen tempo
učnega procesa (individualizacija napredovanja, preverjanja, dolžina posameznih korakov do ciljne
jezikovne ravni) ter ovrednotiti dosežke študentov v sistemu študijskega kurikula (s krediti, v obliki
veljavne listine, kot sestavni del izbirnih vsebin študijskega programa).
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CJMK UP pa ob jezikovnem učenju razvija tudi medkulturno kompetenco študentov z vsebinami
poučevanja, medkulturnim dialogom na virtualni ravni in v življenjski stvarnosti. S kulturnimi torki
»Arbre a palabre«, na katerih se študent srečuje vsakič z novim kulturnim okoljem, center razvija
strpnost do drugačnega in empatičnost, omogoča dejavno udeležbo študentov v medkulturnih stikih. V
letu 2007 so bili gostje CJMK znani kulturniki in ugledni profesorji: Boris Pahor, Ciril Zlobec, Mojca
Širok, Swami Sadhvi Savitri, Nicole Renai Harper idr.
V letu 2007 s je v.d. predstojnice povezala z Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) v postopkih
priprave EU projekta EUNoM network (European University Network on Multilingualism).
Kratkoročni
prednostni
univerze
AMERIŠKI KOTIČEK UP

cilji

Pričakovani rezultati v letu
2007

Realizacija v letu
obrazložitvijo razlik

Boljša obveščenost študentov in
druge zainteresirane javnosti o
študiju v ZDA in ZDA nasploh

- posredovanje informacij
zainteresirani
javnosti
o
študiju v ZDA in o ZDA
nasploh s pomočjo knjižnega
in elektronskega gradiva ter
z
organizacijo
ustreznih
tematskih prireditev,
osnovno
svetovanje
zainteresirani
javnosti
s
področja študija v ZDA,
- posredovanje informacij o
štipendijah
zainteresirani
javnosti in članicam UP
- organizacija in izvedba cca
20
kulturnih
ali
izobraževalnih prireditev v
sodelovanju
z
Veleposlaništvom
ZDA,
obalnimi
in
slovenskimi
kulturnimi in izobraževalnimi
institucijami
in
obalnimi
šolami
- vzpostavitev knjižnične
zbirke kot ene od zbirk
univerzitetne knjižnice
- katalogizacija knjižničnega
gradiva AK
uvedba
izposoja
knjižničnega gradiva
- izobraževanje vodje AK za
pridobitev licence za Cobiss
- izbor novega gradiva in
periodike
- organizacija in izvedba
digitalnih video konferenc
(DVK) z univerzami v ZDA,
- organizacija in izvedba
predavanj
oz.
drugih
prireditev am. profesorjev,
- informiranje medijev o
prireditvah in dejavnostih
AK,
- vzdrževanje spletne strani
AK
- pridobitev dokumenta o
namembnosti prostorov AK
UP s strani MOK,
- sodelovanje s ŠOUP-om

Realizirano
uspešno
posredovanje
informacij
študentom in ostali javnosti iz
Primorske in Slovenije glede
študija v ZDA ter posredovanje
informacij o štipendijah javnosti in
članicam UP.

Izvedba kakovostnih prireditev s
poudarkom
na
kulturi
in
izobraževanju

Izvajanje knjižnične dejavnosti AK
UP

Vzpostavitev
sodelovanja
univerzami v ZDA

z

Boljša prepoznavnost centra in
UP

Začetek delovanja kavnega bara
kot dodatne dejavnosti centra

2007

z

Realizacija
33
prireditev
z
različnih področij in v sodelovanju
z Ambasado ZDA v Ljubljani.

DELNO
REALIZIRANO
(univerzitetna knjižnica ni bila
ustanovljena in posledično so bile
vse
dejavnosti
vezane
na
ustanovitev UK UP zakasnjene)
Realizirana pa je bila izbor in
naročilo knjig in izbrane periodike.

Realizirani dve video konferenci
in več predavanj ameriških
profesorjev v sodelovanju z
Ambasado ZDA v Ljubljani.

Realizirano v sodelovanju s
članicami,
ŠOUPom,
društvi
študentov posameznih fakultet.

Nerealizirano zaradi ne-izdaje
ustreznih dovoljenj s strani
Mestne občine Koper, kljub večim
poskusom komuniciranja.
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pri
začetku
delovanja
kavnega bara,
- sodelovanje s ŠOUP-om
pri organizaciji ustreznih
prireditev v AK

Založništvo
Kratkoročni prednostni cilji leta
2007
UP FM
Uveljavitev
revije
Managing
Global
Transitions
v
mednarodnem prostoru
Izdaja drugega letnika revije
Management in prehod z dveh na
štiri številke letno.
Povečanje
števila
znanstvenih monografij.

izdanih

UP PEF
Oblikovanje
podlag
za
vzpostavitev Založbe UP PEF.

Pričakovani
2007

rezultati

leta

Realizacija
leta
obrazložitvijo razlik

2007

z

Vključitev revije v vsaj še
eno mednarodno bazo.

Realizirano:
Cilj je bil dosežen, od marca 2007
je indeksirana tudi v EconLit.

Izdaja štirih številk drugega
letnika.

Realizirano.

Izdaja šestih
monografij.

Realizirano:
cilj je bil presežen, izdanih je bilo
devet znanstvenih monografij.

Oblikovane
vzpostavitev
PEF.

znanstvenih

podlage
založbe

za
UP

Ni realizirano.

UP FM. V okviru lastne založbe UP FM je bilo v letu 2007 izdanih 9 znanstvenih monografij (leta 2006
pet), od tega jih je 7 izšlo s finančno podporo ARRS. Znanstvene monografije že nekaj let izhajajo v
zbirki »Znanstvene monografije Fakultete za management Koper«. Leta 2007 je založba UP FM
začela izdajati tudi zbirko »Managerjeva knjižnica«, v kateri izhajajo strokovne monografije. Založba je
leta 2007 izdala tudi 3 zbornike mednarodnih znanstvenih konferenc, skupaj pa 28 monografskih
publikacij. Najodmevnejša serijska publikacija, ki jo izdaja založba UP FM, je mednarodna znanstvena
revija Managing Global Transitions, ki izhaja v angleškem jeziku. V slovenščini in angleščini izhaja
znanstvena revija Management, ki je v letu 2007 pričela izhajati 4-krat letno.
UP PEF. Pri oblikovanju podlag za vzpostavitev Založbe UP PEF je bilo žal narejenega zelo malo.
Tako na organih UP PEF ni bil sprejet noben konkreten sklep v tej smeri in niso bile izvedene
potrebne podlage za vzpostavitev založbe. Le vodja Skupne knjižnice UP PEF in UP FM se je
udeležila Seminarja za založnike in izdajatelje, ki ga je organizirala Narodna in univerzitetna knjižnica
v Ljubljani. Konkretne aktivnosti, usmerjene v vzpostavitev založbe UP PEF, so načrtovane za leto
2008.
UP ZRS. Poleg prispevkov na znanstvenih in strokovnih konferencah je UP ZRS raziskovalne
rezultate objavljal v znanstveni literaturi Založbe Annales. Tako so v letu 2007 izšli 4 zvezki
znanstvene revije ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije (2 zvezka iz družboslovnohumanistične (series historia et sociologia) in 2 iz naravoslovne serije (series historia naturalis), 2
številki zgodovinske periodične publikacije ACTA HISTRIAE in 19 znanstvenih monografij.
V letu 2007 je Založba Annales s pogodbo prevzela izdajanje revije MONITOR ZSA, ki objavlja
strokovna in znanstvena besedila s področij zgodovinske in socialne (kulturne) antropologije, ki so v
Sloveniji deficitarna.
V postopku vpisa v razvid medijev je periodična publikacija ANNALES KINEZIOLOGIAE (2 številki na
leto), ki ima za temeljno vsebinsko izhodišče preučevanje in poglabljanje področja kineziologije s
posebnim poudarkom kineziologije za kakovost življenja.

Tabela 19: Znanstvene monografije, izdane leta 2007
Avtor
UP FM
Primož Dolenc
Matjaž Mulej
Elizabeta

Naslov

Obseg

Založba

Javni dolg in finančno premoženje Republike Slovenije
Inoviranje navad države in manjših podjetij z invencijami iz
raziskovalnih organizacij
Patentno varstvo v Evropi: razvoj in perspektive

212 str.

UP FM

250 str.

UP FM

120 str.

UP FM
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Avtor
Zirnstein
Aleš Novak
Rune Ellemose
Gulev
Primož Dolenc
in
Milan
Vodopivec, ur.
Anita
Trnavčevič, ur.
Franko Milost
Andrej Koren
UP PEF
Bogdana
Borota, Andrej
Brodnik, Breda
Oblak
Majda Cencič,
Mara
Cotič,
Andreja Istenič
Starčič,
Vida
Medved Udovič
(ur.)
Tatjana Vonta,
Andreja Istenič
Starčič (ur.)
Majda
Cencič
(ur.)
Bogdana
Borota, Vesna
Geršak, Helena
Korošec,
Edi
Majaron
UP TURISTICA
Dr.
Ksenija
Vodeb
Dr.Bojnec
Štefan in
dr.
Nemec Helena
UP ZRS
Aleksandra
Brezovec,
Gorazd
Sedmak,
Ksenija Vodeb
Darja Mihelič
Vida
Meved
Udovič,
Mara
Cotič,
Darjo
Felda (zbrali in
uredili)
Aleksandra
Brezovec
Tomislav
Vignjevič
Borut Klabjan

Naslov

Obseg

Založba

500 str.

UP FM

Intercultural Subsidiary Management

204 str.

UP FM

Mobilnost dela in fleksibilnost sistema plač

88 str.

UP FM

Ko država šepeta: marketinška kultura v šoli

152 str.

UP FM

Računovodstvo človeških zmožnosti
Ravnateljevanje: vprašanja o vodenju šol brez enostavnih
odgovorov

248 str.

UP FM

176 str.

UP FM

Glasbeni čas v igri in slikovnem zapisu

24 strani

Vrednotenje gospodarskih
računovodskem poročanju

kategorij

pri

zunanjem

UP PEF
Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse.
Primeri raziskav pedagoških delavcev

452 strani
UP PEF

Mentorstvo v profesionalnem razvoju učitelja in vzgojitelja

108 strani
UP PEF

Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške
prakse. Izbrana pedagoška področja
Music, Dancing and Puppets in Child's Play

120 strani

UP PEF

42 strani
UP PEF

Čezmejna turistična destinacija

184 str.

Ekonomika turizma

158 str.

UP
Turistica
UP
Turistica

SRCE ISTRE: KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI OČI
TURISTIČNE JAVNOSTI
RIBIČ, KJE ZDAJ TVOJA BARKA PLAVA?

Založba
Annales
170 str.

224 str.

Založba
Annales

728 str.
ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE OTROK 1 in 2 (2
zvezka)

Založba
Annales

NA SONČNI STRANI. Turistični konstrukt podobe države

382 str.

PLES SMRTI

92 str.

ČEŠKOSLOVAŠKA NA JADRANU. Čehi in Slovaki ter
njihove povezave s Trstom in Primorsko od začetka 20.

392 str.

Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
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Avtor
Taja
Kramberger
Viljenka
Škorjanec
Drago B. Rotar
Zalka Drglin et
al.
Mateja Sedmak,
Zorana Medarič
(zbrali in uredili)
Mitja
Gušrin,
Peter
Ettel,
Maurizio Buora
(ur.)
Mitja
Guštin,
Vesna
Bikić,
Zrinka Mileusnić
Alenka Tomaž,
Boris Kavur
Alenka Tomaž,
Boris Kavur
Jakob Bednarik
Darko Darovec
razni avtorji
razni avtorji

Naslov
stoletja do druge svetovne vojne
HISTORIOGRAFSKA
DIVERGENCA:
RAZSVETLJENSKA IN HISTORIČNA PARADIGMA. O
odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah
OSIMSKA POGAJANJA

Obseg

ODBIRANJA IZ PRETEKLOSTI. Okviri, mreže, orientirji,
časi kulturnega življenja v južnih provincah avstrijskega
cesarstva v dolgem 19. stoletju
ROJSTNA MAŠINERIJA. Sodobne porodne vednosti in
prakse na Slovenskem
MED JAVNIM IN ZASEBNIM. Ženske na trgu dela

28 a.p.

PICENI ED EUROPA / PICENI IN EVROPA

19 a.p.

382 str.

18 a.p.
302 str.

Založba
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales

10 a.p.
Založba
Annales

STARI BAR U OSMANSKO DOBA

15 a.p.

ZEMLJA IN OGENJ

90 str.

EARTH AND FIRE

90 str.

NEKATERI KAZALNIKI USPEŠNOSTI ŠPORTNIH
ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
PETRAPILOSA. Grad, rodbina, fevd in markizat

20 a.p.

SRCE ISTRE / HEART OF ISTRIA. Poti kulturne
dediščine / Heritage and Art: Cultural Itineraries
SRCE ISTRE / IL CUORE DELL’ISTRIA. Putevi kulturne
baštine / Itinerari culturali nel patrimonio istriano

278 str.
288 str.
288 str.

Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales

Tabela 20: Znanstvene periodične publikacije, izdane leta 2007
Ime serije

Število
zvezkov

Obseg

Založba

UP FM
Managing Global Transitions
Management
Delovni zvezki / Working Papers
UP ZRS

4
4
2

408 str.
376 str.
80 str.

UP FM
UP FM
UP FM

Annales, Seris historia et sociologia

2

Annales, Series historia naturalis

2

Acta Histriae

2

506 strani
(102 a.p.)
278 strani
(76 a.p.)
800 strani
(85 a.p.)

Založba
Annales
Založba
Annales
Založba
Annales

Monitor ZSA

2
(dve dvojni
številki)

30 a.p.

Založba
Annales
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5.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje

5.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri investiciji Viri sredstev in njihov delež pri investiciji (v
Obrazložitev razlik
investicije (v EUR) – NAČRT ZA LETO 2007
EUR) – REALIZACIJA V LETU 2007
Objekt
med načrtom in
v
letu
kredit
Drugi
koncesij
Drugi
realizacijo
2007
v MVZT
koncesija
MVZT
kredit
viri
a
viri
EUR
UP in UP FHŠ Dokončna montaža
Soglasje za kredit
Armerija,
opreme.
Zaključek
s
poroštvom
investicije
s
Foresterija,
države je bilo
Aneks 1, Titov pridobitvijo
pridobljeno v višinI
Trg 4
uporabnega
975.485 EUR; za
dovoljenja
novelacijo
investicijkega
7.824.624 1.451.723 472.438
3.142.101 897.567 476.238
975.485
programa
investicije je bilo
porabljenih 3.800
EUR iz sredstev
MVZT
za
dokumentacijo
UP Turistica
Izvajanje GOI del,
V letu 2007 je bila
Novogradnja
nabava in montaža
investicija
Portorož **
opreme,
zaključek
financirana tudi iz
investicije
s
proračunskih
pridobitvijo
sredstev prejetih v
uporabnega
predhodnem letu.
6.088.349 3.858.950 1.961.275
1.870.209 834.585 1.961.275
1.870.209 27.466
dovoljenja
Nabava opreme,
ki naj bi bila
financirana
iz
lastnih virov, v letu
2007
ni
bila
realizirana.
UP
FAMNIT, Pridobitev
Gradnja
V letu 2007 je bil
8.512
8.512
CJMK UP
gradbenega
se ustavi.
plačan račun za
Celotna
Investicija (kaj se bo vrednost
oz. se je delalo)
investicije
v EUR
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Viri sredstev in njihov delež pri investiciji Viri sredstev in njihov delež pri investiciji (v
(v EUR) – NAČRT ZA LETO 2007
EUR) – REALIZACIJA V LETU 2007
Drevored
maja Izola
UP ZRS
Bolniška
Piran,

1. dovoljenja,
GOI del
Nakup in
20, opreme

izvajanje Sklep UO
UP
montaža

196.328

UP FM
Servitski
samostan
Koper,
Pionirski dom
Koper
in
Pionirski dom
Vrtec
UP PEF
Novogradnja
Muzejski
trg
Kope
UP
FAMNIT,
UP PINT, UP
ZRS, UP ŠD,
UK UP
Kampus Livade
Izola
SKUPAJ

8.346

Prenos upravljavske
pravice,
urejanje
projektne
in
gradbene
12.913.459
dokumentacije

926.656

Priprava projektne in
gradbene
10.461.042 0
dokumentacije,
urejanje lastništva
Priprava projektne in
gradbene
dokumentacije
5.284.853 154.392
(1.faza), kandidiranje
na RSS
42.768.655 5.473.577

izvedeno
delo
pred
ustavitvijo
investicije.
Nerealizirano.
Dokončano v letu
2006,
nadaljnih
investicij ni zaradi
pomanjkanja
finančnih
sredstev.

Načrtovana
izvedba v
2007
ni
realizirana.

letu
bila

0

175.000 14.988

2.433.713

5.012.310 2.842.154 2.461.013

Dokumentacija je
bila v letu 2007
financirana
iz
139.404
prejetih sredstev
MVZT
za
dokumentacijo.
2.845.694 166.870

Komentar
Aktivnosti na področju investicij in investicijskega vzdrževanja UP in njenih članic temeljijo na Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134-5834/2003, 72/2004 in 132/2006), po kateri so investicije gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in
opreme.
V letu 2007 so bile aktivnosti usmerjene v zagotavljanje finančnih sredstev za realizacijo letnega investicijskega načrta (dokončanje začetih in načrtovanje novih
investicij). Upravni odbor je na seji dne 18.6.07 potrdil Dolgoročni investicijski načrta UP od leta 2007-2011.
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Univerza na Primorskem je v letu 2007 izvedla predpisane postopke za najem kredita s poroštvom države. UP naj bi tako pridobljena sredstva namenila za
dokončanje že začetih in začetek načrtovanih investicij za potrebe svojih članic in rektorata. UP je ustrezna soglasja v letu 2007 pridobila le za kredit do skupne
višine 2.845.694 EUR, od tega 1.870.209 EUR za Turistico in 975.485 EUR za Armerijo Foresterijo in FHŠ.
Armerija Foresterija, novogradnja FHŠ v Kopru
Investicija je bila v letu 2007 formalno zaključena. Cilj investicije je bil zagotoviti ustrezne in po površini zadovoljive prostore za potrebe Rektorata UP ter UP
Fakultete za humanistične študije. Investicijo je v letu 2003 vodilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, v letu 2004 pa jo je prevzela Univerza na Primorskem.
Stanje plačila del izvedenih oz. sanacije dolga te investicije je podrobno opisano v točki 6.1.

Novogradnja Turistica – Portorož
Investicija je bila formalno zaključena v letu 2007. V naslednjem letu bo sicer potekala še nabava manjkajoče opreme in plačilo terjatev iz leta 2007.
Drevored 1. maja v Izoli
Investicija je bila v letu 2007 ustavljena.
Bolniška 20, Piran
UP ZRS je za potrebe Inštituta za dediščino Sredozemlja adaptiral objekt stare Ribiške šole na naslovu Bolniška 20 v Piranu.V okviru investicije so bila opravljena
nekatera gradbena dela in nabavljen material. Investicija se zaradi pomankanja sredstev ni nadaljevala.
Univerzitetni kampus Livade v Izoli
Univerzitetni kampus Livade predstavlja novogradnjo za potrebe UP – naravoslovja, na območju Livade v Izoli. V zvezi s tem projektom je UO sprejel DIIP Livade
na seji dne 17.8.07. Površino objekta(ov) smo pridobili na podlagi preučitve prostorskih potreb posameznih članic Univerze na Primorskem, ki bodo tvorile jedro
kampusa:
1. UP FAMNIT, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
2. UP PINT, Primorski inštitut za naravoslovne in tehniške vede
3. UP ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče
4. UP ŠD, Študentski domovi,
5. UK UP, enota Univerzitetne knjižnice
6. UIP, enota Univerzitetnega inkubatorja
Zemljišče je podarila občina Izola (delno v last, delno pa stavbno pravico). Investicija naj bi se od 2008 financirala iz Evropskih strukturnih skladov in sredstev
Konzorcija, zaključila pa naj bi se leta 2011. V letu 2007 so bili izvedeni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 1. faze – CMK (v decembru
2007 je bila dana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja) .
Novogradnja UP Pedagoška fakulteta
Zaradi iskanja trajne rešitve in v želji po ohranitvi sedeža UP Pedagoške fakultete v mestu Koper, z opustitvijo prostorov stare Osnovne šole Janka Premrla –
Vojka Koper, se je rodila ideja, da bi bil lahko primeren prostor za novo poslopje fakultete, Muzejski trg – bivša OŠ JPV, zaradi lokacije in površine. Vse
navedeno je Mestno občino Koper, Univerzo na Primorskem in Pedagoško fakulteto Koper pripeljalo do podpisa Pisma o nameri za gradnjo nadomestnega
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objekta za potrebe Pedagoške fakultete Koper na Muzejskem trgu v Kopru dne 12. julija 2006. DIIP je bil s strani UP PEF že posredovan upravi UP v decembru
2006 in sprejet na UO UP avgusta 2007. Po ponovni preverbi primernosti lokacije in ugotovitvi dejanskega stanja, pa tudi iz razloga, da ni prišlo do konkretne
realizacije aktivnosti navedenih v pismu v nameri, se je kot primerna lokacija evidentirala lokacija v kampusu Sonce – ob kamionskem terminalu, ki je trenutno v
postopku preverjanja.
Servitski samostan (UP Fakulteta za management)
Za potrebe UP Fakultete za management je bilo predvideno, da bo UP od MVZT prejela v upravljanje objekt Servitskega samostana ter od Mestne občine Koper
objekt Pionirskega doma Koper ter vrtca, za katera je predvidena investicija z adaptacijo, sanacijo, rekonstrukcijo in delno novogradnjo. Dne 11. 4. 2006 so
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Koper podpisali pismo o nameri, da se objekt nameni za
izobraževalno in raziskovalno dejavnost UP FM. DIIP je bil na rektorat posredovan 10. 12. 2006 in sprejet na UO UP avgusta 2007.
Po ponovnem preverjanju primernosti lokacije in ugotovitvi dejanskega stanja, pa tudi iz razloga, da ni prišlo do konkretne realizacije aktivnosti navedenih v pismu
v nameri ter dejstva, da je omenjena lokacija po preverjanju cene adaptacije m2 izredno draga, se je kot primerna lokacija evidentirala lokacija v kampusu Sonce
– ob kamionskem terminalu, ki je trenutno v postopku preverjanje.
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Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

Namen opreme

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Oprema

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

5.12.2 Nakup opreme

REKTORAT

2

Oprema - drugo
Za
potrebe
182
pohištvo
rektorata

Druga oprema

3
1

Uničevalec
dokumentov
Računalniška
oprema

533

Za
potrebe
614
rektorata

V letu 2007 sta
bili
nabavljeni
samo omarica
za ključe ter
zložljiva lestev
za dostop do
podstrešja
stavbe AF.
V letu sta bila
nabavljena gsm
aparat
ter
servirni voziček
za uporabo v
novih prostorih
AF, ki v načrtu
za letu 2007
nista
bila
predvidena saj
se je potrebe po
nabavi pojavila
naknadno.

182

614

Za
potrebe
90
rektorata

90

Za
potrebe
3.284
rektorata

9.598

90
3.284

V letu 2007 je
bila iz naslova
povračila škode

113

Klimatska
naprava

4

Strojna
programska

Za
potrebe
1.505
RIC UP

in Strojna
in
1.237
programska

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

1.505

1.914

1.237

s
strani
zavarovalnice
nabavljena
nadomestna
računalniška
oprema, ki je
bila uničena pri
udaru strele. V
decembru 2007
je
bila
nabavljena tudi
nekatera
računalniška
oprema
predvidena
v
finančnem
načrtu za letu
2007, ki pa bo
skladno
z
datumi
zapadlosti
plačana v letu
2008.
Oprema je bila
nabavljena
v
letu
2006,
plačilo je bilo
izvedeno v letu
2007.
Nabavo strojne
opreme
za
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Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

oprema
za oprema
za
izposojo knjig
izposojo knjig
v AK UP
6

Oprema-drugo
pohištvo

Oprema za
potrebe
AK 111
UP

83

111

Drugo

Oprema za
potrebe
AK 45
UP

250

45

Oprema
za
vzpostavitev
Informatizacije
univerze
Skupaj

Vzpostavitev
Informatizacije
33.248
univerze
in
članic UP
40.316

5

UP FHŠ
1. Prenosni PCji

Pedagoški
8.346
namen
in
raziskovalni

1.753

118.875

20.000

10.221 118.875

22.247
6.593

33.24
8

2.391

33.24
8

potrebe AK je
financiralo
veleposlaništvo
ZDA.
Za potrebe AK
je bilo skladno z
načrtom v letu
2007 nabavljeno
stojalo
za
plašče
ter
dodatno še koš
za dežnike, ki v
načrtu ni bil
predviden.
Za potrebe AK
je bila skladno z
načrtom v letu
2007 nabavljena
samo lestev za
dostop
do
knjižnih polic.
Delno
realiziranoobrazložitev
v
nadaljevanju.

4.677
- nerealizirano;
vključeno
v
program
dela

115

namen

2.

Laserski printer

Pedagoški in 2.504
raziskovalni
namen

3.

DVD –RW

Pedagoški
namen

4.

Gsm - aparati

5.

Pedagoški
namen
strokovne
službe
Pohištvena
Pedagoški
oprema(kovinsk namen
a omara-referat, strokovne
koši za smet službe
zunanji, korita za
rože,
notranje
žaluzije,
mize,
omarice
v
knjižnici
za
oblačila, škatle
oziroma
podstavke
za
PCje, voziček za
prevoz
blaga,

1.252

417

1.252

417

835

251

585

618

7.040

4.928

2.112

6.581

+

+

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

Namen opreme

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

2008
za
pedagoške
namene
- nerealizirano;
vključeno
v
program
dela
2008
za
pedagoške
namene
glede
na
dejanske
potrebe
nerealizirano;
- realizirano v
večjem obsegu
iz MVZT zaradi
dejanskih potreb
- realizirano v
nekoliko večjem
obsegu iz MVZT
zaradi dejanskih
potreb

116

obešalniki,
drugo )
Informatizacija
Pedagoški
splošno (SPSS, namen
GIS-nadgradnja,
VIS
–
nadgradnja,
jezikovni
korpusi,
eslovarji, drugo)

10.015

1.502

8.513

7.

Računovodski in Strokovne
kadrovski
službe
program

6.259

6.259

8.

Sistem
za Pedagoški
simultano
namen
prevajanje
–
analogni**
LCD televizija
Pedagoški
namen

33.383

33.383

1.878

1.878

9.

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete
6.

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

glede
na
dejanske
potrebe
nerealizirano;
poleg
tega
določena
nabavljena
programska
oprema ne sodi
med
osnovna
sredstvanabavljena
iz
drugih
virov
oziroma postavk
Proračuna RS
- nerealizirano;
projekt
vzpostavitve
enotnega
programa na UP
ni bil izveden
- nerealizirano
zaradi
pomanjkanja
sredstev
- nerealizirano;
sprememba
načrtovanega
glede
na
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10. Zvočniki
za Pedagoški
predavalnice
namen

11. Mrežni
nadzor Pedagoški
serverjev
namen
strokovne
službe

2.504

751

1.753

1.461

219

1.242

1.203

+

*

Mikrofoni

Pedagoški
namen

633

633

*

Mrežno stikalo

Pedagoški
namen

672

672

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

Namen opreme

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

dejanske
potrebe
- realizirano v
nekoliko večjem
obsegu iz MVZT
zaradi dejanskih
potreb
- nerealizirano;
sprememba
načrtovanega
glede
na
dejanske
potrebe
- nenačrtovano
v podrobnostih,
nabavljeno na
račun
prvotno
načrtovane
(nerealizirane
nabave) opreme
zaradi dejanskih
potreb
pedagoškega
procesa
- nenačrtovano
v podrobnostih,
nabavljeno na
račun
prvotno
načrtovane
(nerealizirane
nabave) opreme

118

Polnilec baterij

*

Čitalec porabe Pedagoški
kurilnega olja
namen
strokovne
službe

Audio sistem

Pedagoški
namen

Pedagoški
namen

144

372

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

*

*

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

144

372

+

1.298

1.298

zaradi dejanskih
potreb
pedagoškega
procesa
- nenačrtovano
v podrobnostih,
nabavljeno na
račun
prvotno
načrtovane
(nerealizirane
nabave) opreme
zaradi dejanskih
potreb
pedagoškega
procesa
- nenačrtovano
v podrobnostih,
nabavljeno na
račun
prvotno
načrtovane
(nerealizirane
nabave) opreme
zaradi dejanskih
potreb
novih
prostorov
- nenačrtovano
v podrobnostih,
nabavljeno
iz
sredstev
projekta zaradi
dejanskih potreb

119

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

projekta
Skupaj UP FHŠ
77.761
10.656
63.987
9.851 372
1.298
*Oprema, ki smo jo nabavili in jo evidentirali na koncu zgornje razpredelnice, ki sledi prioritetni številki 11, kot že navedeno v obrazložitvi razlik, gre za opremo
nabavljeno zaradi prilagoditve dejanskim potrebam pedagoškega oziroma delovnega procesa, pri čemer smo vseskozi zasledovali racionalizacijo nabave opreme.
UP FM
Rač.
in
121.867
33.384 82.500
100.221
1. program.
21.646
oprema
Oprema
za
2. študijsko
14.158
10.221
20.000
10.221
3.937
dejavnost
Pohištvo in AV
16.644
21.000
16.644
3. oprema
33.384
21.646
152.669
123.500 10.221
120.802
Skupaj UP FM
10.221
*Povečana poraba računalniške opreme je nastala zaradi knjiženja vrednosti programske opreme za visokošolski informacijski sistem. Razlogi za zmanjšanje
vrednosti pridobivanja načrtovanih ARRS sredstev so:
- zamuda pri podpisu pogodbe med MVZT in Microsoft Slovenije, zaradi česar nismo mogli nabaviti programske opreme leta 2007,
- nekatere investicije so se prenesle v leto 2008,
- zamuda pri poročanju o zahtevah za povrnitev sredstev (računi so bili izstavljeni po roku, določenem za poročanje).
** Leta 2007 so bile potrebe po nabavi opreme manjše od načrtovanih za 45%.

UP FAMNIT
Delovna
1
postaja s

Individualno
znanstveno

5.369

5.369

0

Individualne
raziskovalne

120

pripadajočo
opremo

2
Strežnik z vso
pripadajočo
opremo
3

4

Patch panel

Omrežno stikalo

5
Brezprekinitve
no napajanje

6

Rack omara

raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno

290

290

0

124

124

0

680

680

0

1.031

1.031

0

704

704

0

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

dejavnosti
v
okviru
UP
FAMNIT se v
letu 2007 ni
izvajalo.

25

121

7

Prenosni
računalnik

8

Digitalni
fotoaparat

Drugo

Skupaj Famnit
UP PEF
1. Oprema
–
šolska
učila,
oprema učilnic
3. Oprema –drugo
pohištvo
1. Računalniška
oprema

delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
1.393
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
291
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
9.882
Pedagoška
oprema

13.800

1.393

0

291

0

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

25

9.882

25

3.781

0

0

10.019

2.877

0

0

0

Delno
realizirano.

Druga oprema 4.000

1.123

0

0

2.877

432

0

0

0

Pedagoška,
26.000
raziskovalna
in
druga

3.781

5.501

2.600

14.118

5.614

1.639 0

Delno
realizirano.
Delno
realizirano.

4.710

122

MVZT - drugo

ARRS

Drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

ARRS

Drugo

Skupaj UP PEF

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

oprema*
Skupna raba

Drugo

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete
2.

Namen opreme

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

5.500

1.536

0

0

3.964

1.297

0

45

49.300

10.221

5.501

2.600

30.978

10.220 1.639

4.755

10.221

14.816

10.221

59.823

UP TURISTICA
Računalniška
1
oprema

Pedagoška
dejavnost

70.044

pohištvo

pisarniška

19.197

Drugo

drugo

13.181

0

Delno
realizirano.

Realizirano
–
preseženo
zaradi vlaganja
v nove prostore

19,197

2
25.037

13.181

3

Skupaj
Turis.
UP VSZI
1. Oprema
objekt

UP

102.422

za Elektro
in 27.532
strojne
instalaci-je,
šolska učila,
ipd.

10.221

39.853

6.259

10.221

Delno
realizirano
–
nedokončanje
investicije
v
nove prostore

92.201

27.532

Razlika
v
znesku je zaradi
nabave sistema
za
brezprekinitveno
napajanje,
ki
smo ga v 2007
bili
primorani
nabaviti zaradi
vse
bolj
pogostih okvar

123

42.145
Nadgrad-nja
sistema VIS,
nakup strojne
opreme
in
licenc
za
tekoče
upravno
poslova-nje
šole
in
nemoten
peda-goški
proces.
Za
potrebe 15.550
razisko-valne
in peda-goške
dejavnosti
šole

2.

Računalniška
oprema

3.

Laboratorijska
oprema

4.

Medicinska
Za nemoten 16.455
oprema in druga potek
študijska
študijske-ga

23.856

560

10.221

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

31.924

8.776

15.550

4.235

16.455

na opremi, ki so
bila
posledica
motenj v el.
omrežju.
Zaradi
povečanega
števila
zaposlenih, smo
bili
primorani
nabaviti dodatno
računalniško
opremo
in
nadgraditi
omrežje
in
strežniški sistem
UP VŠZI.
Zaradi
novo
zaposlenih
mladih
raziskovalk,
projektov
in
novega
študijskega
programa
dietetika
smo
nabavili dodatno
laboratorijsko
opremo.
Z
izvajanjem
študijskega
programa

124

Drugo

ARRS

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo

dietetika
smo
nabavili dodatno
opremo

oprema

oz.
pedagoškega
procesa,
posebno
za
dopolni-tev
opreme
v
disloci-rani
enoti
Nova
Gorica,
dodatna
oprema
specialne
učilnice
za
dietetiko.

Pohištvena
oprema

Za
potrebe 16.084
zaposle-nih in
zaradi
poveča-nja št.
študen-tov.

Skupaj UP VSZI
UP ZRS
1
Oprema
raziskovalna

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete
5.

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

117.766

25.000

4.172

47.298

560
12.500

12.500

16.084

Zaradi
povečanja
števila
zaposlenih smo
iz
zaključka
hodnika izdelali
dodaten
kabinet,
dodatno
opremili
laboratorije
in
učilnico
za
dietetiko.

107.545

10.221
12.500

1.875

V

celoti

125

za oprema
za
laboratorij
ISKO in IBŠ

Nabava opreme
za ugotavljanje
bolezni
premikanja: stol
(rotating chair)

raziskovalna
oprema
za
laboratorij
IKARUSA

Paket
13

50%

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

laboratorija
genetske
raziskave

2

Namen opreme

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

Paket 13
MKGP
10500
ProgramskaBiodiverzieta
CRP-Jakše

50%
drugo

/

/

realizirano.
Dodatno
pridobili
sredstva s strani
MKGP
za
'Usposodobitev
javnih zavodov,
ustanov,
organizacij
in
razvojnih
centrov
v
kmetijstvu
v
2007
iz
proračunske
postavke 6557'
na
javnem
razpisu v višini
3.765 EUR za
nakup
laboratorijske
opreme
za
molekularni
laboratorij
Skupaj
z
Inštitutom Jožef
Štefan dobili v
najem
na
s
strani
Karolinskega
inštituta
iz
Stocholma

126

10

9

Oprema
fitnes

Ognjevarna
omara (2x)

ARRS

Drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Drugo

Telemetrični
merilni sistem za
diagnostiko
srčne in živčnomišične
aktivnosti
Skupaj UP ZRS
UP PINT
Mobilna
integrirana
vzorčevalno
metereološka
postaja
Skupaj UP Pint
UP ŠD
Sesalec
8

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo

ARRS

3

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Namen opreme

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

raziskovalna
50.492
oprema
za
laboratorij
IKARUSA

25.246

25.246

/

/

75.492

37.746

37.746

12.500

1.875

89.800

44.002

45.798

44.002

45.798

89.800

44.002

45.798

44.002

45.798

Raziskovalna
oprema

Sesalec
za 125
stanovalce/ke
ŠD Portorož,
ki si ga lahko
izposojajo za
zagotavljanje
zdravih
bivalnih
pogojev
za Dokup fitnes 1.043
opreme
za
rekreacijo
stanovalcev/k
ŠD Portorož
Varovanje
2.087
osebnih

125

125

1.043

1.043

2.087

0

Prijavljen na, še
vedno odprtem
razpisu
za
Fundacijo
za
šort. Preneseno
v program 2008

Ni realizirano
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4

Nakup programa
vodenja
postopkov
točkovanja
študentov

11

Računalniška
oprema

podatkov
18.778
Nakup
programa
vodenja vlog
po zahtevah
določil ZUP-a
Stud
–
»
ŠTUDENTSKI
DOMOVI«
Dokup
626
opreme
oz.

18.778

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Namen opreme

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

18.778

Zaradi
nemotenosti
izvajanja
dejavnosti
so
UPŠD zadevo
realizirali
iz
lastnih virov

626

626

1.669

1.669

Delno
realizirano
:v
skupni prostor je
bil
dan
v
uporabo osebni
računalnik
iz
Uprave
ŠD
Portorož,
za
katero je bil
nabavljen
prenosni
računalnik.
Nabavljenih je
bilo
trinajst
novih hladilnikov

835

835

zamenjava
dotrajane
ali
okvarjene
opreme interne
računalniške
sobe
ter
skupnega
prostora
za
študente v ŠD
Portorož

6

Hladilniki

7

Kuhinjska
oprema

Postopna
1.669
menjava
dotrajanih
hladilnikov v
mini kuhinjah
ŠD Portorož
Zamenjava
835
kuhinjskih
elementov
(delno ali v

Saniranih je bilo
sedem
mini
kuhinj
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8

Kuhinjska
oprema

9
10
11

Printer
Fotokopirni stroj
Skener
Skupaj UP ŠD
Skupaj UP

celoti)
za
sanacijo
najbolj
poškodovanih
delov
mini
kuhinj
Nosilci
za 2.295
montažo
preklopnih miz
v
mini
kuhinjah
417
2.921
417
31.213

Drugo

ARRS

Obrazložitev razlik
Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v letu
med načrtom in
2007 (v EUR)
realizacijo
Drugo
MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
MVZT - drugo

Drugo

ARRS

MVZT - drugo

MVZT - nakup in
nadomestitev
opreme,
povezane
z
izvajanjem
pedagoške
dejavnosti

Vrednost opreme v letu
2007 v EUR

Št. prioritete

Namen opreme

Oprema

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2007

2.295

0

417
2.921
417
18.778
12.435
51.761 153.375 117.732 423.845

746.621

Ta del se
realiziral.

417
2.921
417
26.831
53.125 35.25 78.148

405.807

9

5.12.3 Investicijsko vzdrževanje
Zaporedna
številka

Št. prioritete

Načrtovana
Predvideni
viri Realizacija po virih Obrazložitev
vrednost
v financiranja
v financiranja v EUR realizacijo
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo MVZT
Drugo

Opis in vrsta del

razlik

med

načrtom

in

REKTORAT

1.

1

Zamenjava
naprave
v
prostoru

klimatske
sistemskem

1.461

1.461

0

0

0

Ni
realizirano-pomanjkanje
sredstev.

finančnih
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ni

Zaporedna
številka

Št. prioritete

2.

1

3.

1

4.

1

5.

2

Načrtovana
Predvideni
viri Realizacija po virih Obrazložitev razlik med načrtom in
vrednost
v financiranja
v financiranja v EUR realizacijo
Opis in vrsta del
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo MVZT
Drugo
Dokončanje
sistema
Ni
realizirano-pomanjkanje
finančnih
protivlomne
zaščite
in
sredstev.
1.461
1.461
0
0
0
nadzora dostopa v prostore
RIC UP
Dopolnitev
modulov
Ni
realizirano-pomanjkanje
finančnih
brezprekinitvenega
1.669
1669
0
0
0
sredstev.
električnega napajanja
Avtomatizacija
sistema
Ni
realizirano-pomanjkanje
finančnih
ogrevanja
(namestitev 626
0
sredstev.
626
0
0
kalorimetrov RIC UP)
Obrtniška vzdrževalna dela
Ni
realizirano-pomanjkanje
finančnih
501
501
0
0
0
sredstev.
Skupaj
5781
4049

UP FHŠ
Članica v letnem poročilu ne izkazuje investicijskega vzdrževanja
UP FAMNIT
Članica v letnem poročilu ne izkazuje investicijskega vzdrževanja

UP FM
1.

1

2.

2

UP PEF
1.

1.

2.

2.

Stroški
vzdrževanja
objektov – recepcija IB in 6.717
adaptacija založbe
Stroški
vzdrževanja
19.386
opreme
Skupaj UP FM
8.103

Sanacija
drugega
dela 2.800*
dotrajane kanalizacije.
Beljenje
predavalnic
in 3.500

Obvezna izdelava in montaža ograje – po
nalogu varnostnega inšpektorja

2.086

4.631

9.614

4.173

15.213

23.015

6.259

21.644

32.629

2.800*

0

2.800*

0

Realizirano.

3.500

0

1.952

0

Delno realizirano.

Popravila fotokopirnega stroja IR 5000
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Zaporedna
številka

Št. prioritete

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

Sprotno
nujno
vzdrževanje

Opis in vrsta del

Načrtovana
Predvideni
viri Realizacija po virih Obrazložitev
vrednost
v financiranja
v financiranja v EUR realizacijo
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo MVZT
Drugo

kabinetov.
Brušenje in lakiranje parketa 4.600
v predavalnicah in kabinetih.
Klimatizacija predavalnic.
20.900
Sanacija
drugega
dela 58.500
strešne kritine.
Investicijsko
vzdrževanje 4.200
računalniške opreme.

Skupaj UP PEF
Sredstva so bila prejeta že v letu 2007

94.500

razlik

med

načrtom

in

4.600

0

1.827

0

Delno realizirano.

20.900

0

15.858

0

Delno realizirano.

58.500

0

0

0

Ni realizirano.

4.200

0

0

0

Delno realizirano.

359
(lastni
viri)

Med načrtom in realizacijo ni razlike.

1.071
lastni viri)
/

V letu 2007 so bila izvršena pleskarska dela
na objektu Garibaldijeva 18
V program dela za leto 2008 se prenese
vzdrževanje oken ter tlakov na objektu
Garibaldijeva 18
Izvedeno
sofinanciranje
za
ureditev
senzornega laboratorija

94.500

22.437

UP TURISTICA
Članica v letnem poročilu ne izkazuje investicijskega vzdrževanja
UP VSZI
Članica v letnem poročilu ne izkazuje investicijskega vzdrževanja

UP ZRS
1

1

Garibaldijeva 18 - obnoviti 7.000
streho

2

1

Garibaldijeva 1 – beljenje

3

2

4

3

Garibaldijeva 18 - obnoviti 9 .000
okna, vrata, sanitarije, tlake
v nekaterih prostorih.
Vzdrževanje
analitske 3.000
opreme Laboratorija
za
prizkušanje oljčnega olja

4.000

6.899

Skupaj
15.000
90% Tipi
net
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Zaporedna
številka

Št. prioritete

Opis in vrsta del

5

4

vzdrževanje
opreme
laboratoriju IKARUSA

Načrtovana
Predvideni
viri Realizacija po virih
vrednost
v financiranja
v financiranja v EUR
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo MVZT
Drugo
10%
lastna
sredstva
v 2.000
2.000
Lastna
sredstva
25.000
6.899
18.430

Obrazložitev
realizacijo

razlik

med

načrtom

in

Vzdrževanje Sciller kisikova celica vrednost
realizirana

Skupaj UP ZRS
UP PINT
Članica v letnem poročilu ne izkazuje investicijskega vzdrževanja
UP ŠD
1

2

2

2

3

2

4

3

5

4

6

4

7

4

8

4

Sanacija tlakovane poti pred
ŠD Portorož
Postavitev
prosojnega
nadstreška nad teraso pred
garsonjerami, ločitev teras,
postavitev pot iz betonskih
plošč
Postavitev kolesarnice pred
ŠD Portorož
Sanacija strehe in žlebov v
ŠD Portorož

835

835

0

8.346

8.346

7.935

6.259

6.259

0

18.778

18.778

4.687

1.669

2.471

835

1.859

Nabavljenih je bilo več armatur in boljše
kakovosti od predvidenih.

6.259

0

11.684

0

Po asfaltiranju parkirišča naj bi bil vdor vode
v jašek zmanjšan; morebitne vdore vode
bomo reševali z potopno črpalko.
Po posvetu z Gratiplus d.o.o. se odločili, da
se to investicijo izvede kdaj v prihodnosti.

Zamenjava
elementov 1.669
prisilnega
prezračevanja,
kopalniških ventilatorjev
Delna
zamenjava 835
kopalniških in kuhinjskih
armatur
Sanacija cisterne za ELKO
6.259

Zamenjava hodniških
stopniščnih oken

in 11.684

Del poškodovanih tlakovcev se je zamenjal
že ob gradnji Turistice
Postavljen le nadstrešek, ki ima pocinkano
konstrukcijo.

Kolesarnica je ostala v planu za 2007,
čeprav je realizirana konec leta 2006.
Po posvetu z Gratisplus d.o.o. je bil v celoti
saniran le detalj ob žlebovih, delno
zamenjani strešniki.
Zamenjanih je bilo več ventilatorjev od
prvotno mišljenih.
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Načrtovana
Predvideni
viri
vrednost
v financiranja
v
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo
1.043
1.043

Realizacija po virih Obrazložitev
financiranja v EUR realizacijo

Zaporedna
številka

Št. prioritete

Opis in vrsta del

9

7

Klimatizacija fitnesa

10

7

6.259

0

11

10

7.923

0

12

11

Postavitev
termostatskih 6.259
ventilov
in
hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega
sistema v A traktu.
Klimatizacija sob v zadnjem 7.923
nadstropju
Oprema garsonjer
20.030

20.030

9.386

13

12

5.008

5.447

14

12

Beljenje sob in hodnikov z 5.008
pralno barvo
Sanacija tlakov po sobah in 8.346
hodnikih po prioritetni listi

8.346

1.350

15

4

Sanacija osmih kopalnic, 0
kopalniška oprema

0

35.738

16

6

Sanacija mini kuhinj

17

12

Asfaltiranje
parkirišča, 0
rešitev problema odvajanja
meteornih voda

11.930

18

6

Sanacija stanovanja na 0
Nazorjevi 11 v Izoli, oprema

18.281

0

MVZT
0

4.195

razlik

med

načrtom

in

Drugo
Klimatizacija fitnesa je ostala v planu za
2007.
Po posvetu z energetskim svetovalcem se je
izkazalo, da je zaradi lege radiatorjev in
opreme rešitev bistveno dražja.
Sredstva smo porabljena za bistveno
nujnejšo zadevo – sanacijo kopalnic.
Po posvetu s stanovalci garsonjer zamenjan
del opreme, ki naredi garsonjere bistveno
funkcionalnejše.
Sanirali in prebarvano nekaj več površin od
planiranih.
Sanirano le del površin, saj je bila večina sob
stalno zasedenih; sanacija se bo nadaljevala
v prihodnjih letih.
V letu 2007 je prišlo do zamakanja štirih
kopalnic (104, 201, 502, 505), zato
prerazporeditev del sredstev in opravljene
nujne sanacie.
Zaradi
poškodovanih
lesenih
delov,
zamakanja in okvar hladilnikov del sredstev
za investicijsko vzdrževanje ŠD Portorož
preusmerjeno v sanacijo mini kuhinj.
Sredstva za zamenjavo hodniških in
stopniščnih oken preusmerjena v ta dela. Na
spodnjem parkirišču je ob nalivih prihajalo do
zastajanja vode. Zgornje parkirišče se je pa
končno asfaltiralo (urejeno parkiranje,
odvodnjavanje, brez prahu v kolesarnici,…),
sovpadalo z zunanjo ureditvijo Turistice.
UP ŠD so aprila 2007 neplanirano dobili v
upravljanje garsonjero, katero je bilo
potrebno popolnoma obnoviti in opremiti. V
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Zaporedna
številka

Št. prioritete

Opis in vrsta del

Skupaj ŠD
SKUPAJ UP

Načrtovana
Predvideni
viri Realizacija po virih Obrazložitev razlik med načrtom in
vrednost
v financiranja
v financiranja v EUR realizacijo
letu 2007 v EUR
EUR
MVZT
Drugo MVZT
Drugo
to preusmerili del sredstev, ki niso bila
potrebna za sanacijo strehe in cisterne za
ELKO.
103274
103.274
103.279
236.658
208.082 21.644 132.615 51.059
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5.13 Kadrovski načrt in kadrovska politika
5.13.1 Kadrovska politika
Temelj razvoja univerze je usposabljanje in habilitiranje lastnega pedagoškega in raziskovalnega
kadra za razmah študijske in raziskovalne dejavnosti.
Kratkoročni
prednostni
Realizacija
v
letu
2007
z
Pričakovani rezultati v letu 2007
cilji univerze
obrazložitvijo razlik
a) realizacija novih zaposlitev
Zagotavljanje
izvajanja zaradi izvajanja novih študijskih
Delno realizirano.
pedagoškega
in programov
in raziskovalnih
znanstveno
projektov
Razlogi:
raziskovalnega
in
a)spremembe v izvedbi predmetov v
umetniškega dela ob b) doseganje ravnovesja med
posameznih študijskih programih,
povečanju števila redno številom redno zaposlenih ter
b)pomanjkanje
strokovnjakov
za
zaposlenih visokošolskih dopolnilno
zaposlenih
posamezno študijsko področje,
učiteljev in sodelavcev ter visokošolskih
učiteljev
in
c) omejena finančna sredstva.
raziskovalcev
sodelavcev in prevzemnikov dela
na podlagi podjemnih pogodb
Povečanje števila zaposlenega Delno realizirano.
Zagotavljanje
izvajanja
strokovnega osebja in izvedba Razlogi:
upravnih, strokovnih in
nadomestnih
zaposlitev
za omejena finančna sredstva,
administrativnih
nalog
kakovostnejše opravljanje nalog nefleksibilen sistem nagrajevanja in
rektorata
in
članic
in podpore osnovnih dejavnosti napredovanja,
univerze
članic in univerze
odhosi zaposlenih v druge dejavnosti.
Realizirano oz. delno realizirano.
Implementacija v letu 2008.

Povečanje
formalne
urejenosti in sprejem
splošnih aktov s področja
delovnih razmerij

Uvedba
informacijske
podpore
skupnim
delovnim
procesom
univerze in članic

Sprejem oz. obnova internih
aktov:
a) Pravilnika o napredovanju
delavcev UP,
b) obnova Meril in navodil za
izvolitve v nazive UP,
c)
oblikovanje
navodil
za
izvajanje
novega
sistema
ugotavljanje delovne uspešnosti
zaposlenih
na
vodstvenih
delovnih mestih.
d)
dopolnitve
Akta
o
organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest na UP

Vzpostavitev
kadrovskega
informacijskega
sistema
kadrovske evidence zaposlenih
na UP bi omogočila
poenostavitev in racionalizacijo
dela
strokovnih
služb
ter
racionalizacijo dela.

Obrazložitev:
a) izvedena je bila implementacija
pravilnika o napredovanju zaposlenih
članice univerze na raven celotne
UP.
b) Senat UP je sprejel dopolnitve
Meril za izvolitve v nazive UP (39.
redna seja, 16.5.2007). Senat za
habilitacije pri Svetu RS za visoko
šolstvo je svoje pripombe posredoval
z dnem 21.12.2007.
c) Oblikovana so bila navodila
članicam izračun delovne uspešnosti
po novi zakonodaji. UP je vlogo za
izdajo soglasja za izplačilo delovne
uspešnosti dekanov in direktorjev za
leto 2006 poslala na MVZT, ki pa ni
izdalo soglasja za izplačilo.
d) sprejete so bile manjše dopolnitve
Akta o organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest na UP. Oblikovana je
bila delovna skupina za nadaljnjo
delo.
Nerealizirano.
Razlogi:
omejena
finančna
sredstva
in
neusklajena nadgradnja finančne
konstrukcije projekta.
V letu 207 so potekale aktivnosti
priprav oz. prve faze vzpostavitve
sistema na pilotski skupini članic
135

univerze.
Racionalizacija
študijskega procesa
poslovanja

in

Izvedba programa racionalizacije
na rektoratu in članicah univerze,
ki so bile pozvane k sanaciji.
Izvedba novih izvolitev v nazive
mlajšega
pedagoškega
in
raziskovalnega kadra.

Skrb za razvoj kadrov

Zaposlitev
novih
raziskovalcev.

mladih

Spodbujanje enovitega prehoda
na doktorski študij.
Skrb
za
zaposlenih.

Realizirano.
Izvedba ukrepov racionalizacije in
sanacije po programu.

Realizirano oz . delno realizirano.
Vse planirane aktivnosti na področju
izobraževanja zaposlenih niso bile
izvedene zaradi izvajanja ukrepov
racionalizacije na nekaterih članicah
univerze in rektoratu.

izobraževanje

Pojasnila k izvedbi programa: odstopanja med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo
UP je v letu 2007 delno realizirala cilja povečanje števila matično zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter doseganje ravnovesja med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev in prevzemnikov dela na podlagi podjemnih pogodb. UP ta dva
cilja uresničuje z manjšimi koraki od načrtovanih, razloge za to najdemo zlasti: v pomanjkanju
strokovnjakov za posamezno študijsko področje, v spremembah izvedb predmetov v posameznih
študijskih programih ter v izvedenih ukrepih sanacije na članicah oz. omejenih finančnih sredstvih.
Slednje je tudi glavni razlog za nerealizacijo povečanja števila strokovnega in administrativnega
osebja za tekoče izvajanje dejavnosti oziroma za zapolnitev kadrovsko podhranjenih strokovnih
področij.
V letu 2007 so bile sprejete dopolnitve Meril za izvolitve v nazive UP (Senat UP jih je sprejel na svoji
39. redni seji, dne 16.5.2007). Pripombe Sveta RS za visoko šolstvo (senat za habilitacijo) pa je
univerza prejela šele z dnem 21.12.2007, zato je lahko pristopila k obravnavi le-teh šele v januarju
2008.
V letu 2007 so bile sprejete manjše dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na
UP (sistemizacija novega delovnega mesta), in sicer dne 21.9.2007. Vendar pa kadrovske in
organizacijske potrebe univerze, zahtevajo nadaljnja prizadevanja in celovit pristop k spremembam in
dopolnitvam Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP. Nove potrebe izhajajo tako iz
nenehnih sprememb v okolju (spremembe zakonske regulative, spremembe na trgu dela, itd.) kot iz
sistemske rasti univerze kot celote. Proti koncu leta 2007 je bila oblikovana razširjena delovna
skupina, ki je zadolžena za oblikovanje nadaljnjih dopolnitev Akta.
V letu 2007 so potekale aktivnosti prve faze vzpostavitve kadrovsko informacijskega sistema na
pilotski skupini članic univerze. Začetni koraki procesa vzpostavitve pa so bili ustavljeni, zaradi
omejenih finančnih sredstev in nedorečene nadgradnje finančne konstrukcije projekta. Z novim
vodstvom univerze je bila oblikovana nova delovna skupina za nadaljnjo delo.

Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih, ter o strukturi zaposlenih po spolu
Spodnja tabela nam prikazuje pregled izobrazbe, in sicer ločeno za pedagoške delavce in
raziskovalce ter za strokovno in drugo tehnično osebje. Razberemo lahko, da ima skoraj polovica
zaposlenih pedagoških delavcev in raziskovalcev zaključen doktorat, skoraj ena petina jih ima
zaključen magisterij znanosti in slaba tretjina pa ima visokošolsko izobrazbo. Pri strokovnem in
drugem osebju pa prevladujejo zaposleni z visokošolsko izobrazbo (59 % delež vseh strokovnih
sodelavcev).
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izobrazba

Pedagoški
delavci
in
raziskovalci
v%
Doktorat znanosti
210
47,9%
Magisterij znanosti
85
19,4%
Specializacija
5
1,1%
Visokošolska izobrazba 129
29,5%
Višja strokovna
0
Srednja šola
9
2,1%
Poklicna
0
438

Visokošolski
učitelji

skupaj

skupaj
manj kot 25 let;
od 25 do 29,
od 30 do 34;
od 35 do 39;
od 40 do 44;
od 45 do 49;
od 50 do 54;
od 55 do 59;
od 60 do64;
od 65 let in
več.)

Strokovno
in
v%
drugo osebe
2
1,3%
8
5,1%
9
5,8%
92
59,0%
9
5,8%
29
18,6%
7
4,5%
156

Visokošolski
sodelavci

Raziskovalci

Strokovno
in
drugo osebje

Skupaj M

Ž

Skupaj M

Ž

Skupaj

M Ž

Skupaj

M Ž

Skupaj

M Ž

594
7
85
143
93
84
74
54
33
13

243
1
31
55
34
32
40
23
16
5

351
6
54
88
59
52
34
31
17
8

236
0
3
28
34
44
51
36
24
10

117
0
1
16
15
22
28
15
11
4

119
0
2
12
18
22
24
21
13
6

93
1
19
38
20
7
5
2
1
0

36
0
7
20
5
2
2
0
0
0

57
1
12
18
15
5
3
2
1
0

109
1
37
28
15
5
8
7
5
1

60
0
16
15
8
4
6
6
3
1

49
1
21
13
7
1
2
1
2
0

155
5
27
49
23
29
8
9
3
2

29
1
7
4
6
4
4
1
2
0

126
4
20
45
17
25
4
8
1
2

8

6

2

6

5

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

V zgornji tabeli je podan pregled zaposlenih po starostnih skupinah in spolu, in sicer ločeno za
skupino visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnega (drugega)
osebja. Iz prikazanih podatkov lahko razberemo:
- da je v starostnih skupinah nad 50 let zajetih 18 % delež vseh zaposlenih, od katerih je večina
visokošolskih učiteljev,
- da je v starostnih skupinah mlajših od 35 let zajetih 40 % vseh zaposlenih, od katerih je večina
zaposlenih v skupini strokovnega in drugega osebja,
- da je večina zaposlenih na univerzi ženskega spola (59 %), in sicer je največji delež
zaposlenih ženskega spola v skupini strokovnega in drugega osebja ter v skupini
visokošolskih sodelavcev.

Informacija o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi
dejavnostmi ter o deležu stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja.
V letu 2007 so stroški dela predstavljali 58 % delež vseh odhodkov iz poslovanja univerze.
Povprečna bruto plača zaposlenih v mesecu decembru 2007 je znašala med 1.073 EUR in
2.127 EUR, in sicer podrobneje:
- na rektoratu UP je povprečna plača 1.721. EUR bruto,
- na članici UP FHŠ je povprečna plača 1.800 EUR bruto,
- na članici UP FM je povprečna plača 1.951 EUR bruto,
- na članici UP FAMNIT je povprečna plača 1.296 EUR bruto,
- na članici UP PEF je povprečna plača 1.320 EUR bruto,
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-

na članici UP TURISTICA je povprečna plača 1.820 EUR bruto,
na članici UP VŠZI je povprečna plača 1.073 EUR bruto,
na članici UP ZRS je povprečna plača 1.948 EUR bruto,
na članici UP PINT je povprečna plača 2.127 EUR bruto,
na članici UP ŠD je povprečna plača 1.704 EUR bruto.

Povprečna mesečna plača v RS za dejavnost izobraževanja znaša 2.014,36 EUR, tako da v povprečju
višina povprečne plače na UP ne odstopa. Nadalje predvidevamo, da višina povprečne plače na
univerzi bistveno ne odstopa od višine povprečne plače v primerljivih dejavnosti.

Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje
Glavni vzroki za odhode zaposlenih so:
- manjše možnosti za nagrajevanje in napredovanje uspešnih kadrov,
- odhod mlajšega visoko izobraženega kadra je povezan s premajhnim zanimanjem kandidatov
za delo v visokem šolstvu, zaradi osebnih razlogov in premajhnim izzivom im možnostim
izpopolnitve na delovnih mestih,
- odhodi v gospodarstvo so povezani z večjim plačilom,
- iztrošenost na delovnem mestu,
- potek pogodb za določen čas.
Ocenjujemo, da je večina odsotnosti na delovnem mestu povezana z običajno upravičeno
zadržanostjo od dela, zaradi zdravstvenih razlogov. Daljše bolniške odsotnosti pa so povezane s
hujšimi poškodbami izven dela in težjimi boleznimi.
Natančna podatkovna analiza o odsotnostih in fluktuaciji zaposlenih v letu 2007 ni bila opravljena,
zaradi slabe informacijske podpore strokovni služb ter pomanjkanja zmožnostih.

V nadaljevanju so podane podrobnejše razlage in pojasnila z obrazložitvijo odstopanja med
kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo po posameznih članicah univerze in rektoratu.
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REKTORAT UP
Kratkoročni prednostni cilji

Postavitev organiziranosti rektorata UP
(uprave in vodstva UP) skladno s
sistemizacijo delovnih mest

Zagotavljanje
nemotenega
delovnega
procesa strokovnih služb z zaposlitvijo
strokovnih delavcev:
zapolnitev prostih delovnih mest, ki so
posledica fluktuacije delovne sile,
dodatna strokovna pomoč na področju
investicij

Zagotavljati ustrezno podporo članicam ter
izvajanje
nalog
in
obveznosti
na
nacionalnem nivoju (MVZT)

Pričakovani rezultati v letu 2007

- večja formalizacija organiziranosti in
urejenosti postopkov in delovanja rektorata univerze

Realizacija v letu 2007
z obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Oblikovanje vseh načrtovanih internih izvedbenih
aktov in dopolnitev obstoječih internih aktov ni bilo
mogoče, zaradi nepredvidene fluktuacije delovne
sile (glavni tajnik, vodja pravne službe, svetovalec
za pravne zadeve) ter izvajanju ukrepov
racionalizacije, ki so omejevale strošek dela na
rektoratu.
Delno realizirano – odstopanja so predvsem
zaradi omejenih finančnih zmožnosti.

- razbremenitev strokovnih služb na članicah,
zmanjševanje
števila
nadurnega
dela
ter
preobremenjenosti delavcev obstoječih strokovnih služb
- zagotoviti dodatno strokovno pomoč

- zagotavljanje enotnih podlag urejenosti delovnih
razmerij na ravni univerze,
- racionalizacija skupnih nalog na ravni univerze,
- večja produktivnost in kvaliteta izvajanja skupnih nalog
in pretok informacij,
- zagotavljanje ustrezne podpore članicam (predvsem v
strokovnem delu in odzivnem času),
- hitrejše in lažje zbiranje podatkov, možnost kakovostne
analize podatkov

Med nerealiziranimi nalogami so ostale:
a) zaposlitev svetovalca za investicije.
b) nadomestne zaposlitve (odhodi delavcev):
- glavni tajnik univerze,
- dveh informatikov (2 delovni mesti na RIC UP),
- vodja pravne službe,
- svetovalec za pravne zadeve (porodniški
dopust).
Delno
realizirano.
Realizirano
oz.
delno
realizirano. Implementacija v letu 2008.
Izvedene naloge:
a) oblikovane so bile podlage za sprejem
enotnega pravilnika o napredovanju zaposlenih na
univerzi.
b) oblikovane so bile dopolnitve Meril za izvolitve v
nazive UP ter posredovane Svetu RS za visoko
šolstvo.
c) oblikovana so bila navodila članicam izračun
delovne uspešnosti dekanov in direktorjev za leto
2006.
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Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007
z obrazložitvijo razlik
d) sprejete so bile dopolnitve Akta o
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na
UP. Oblikovana je bila delovna skupina za
nadaljnjo delo.
Nerealizirano ostajajo naloge vezane na
vzpostavitev
informacijskega
sistema
za
kadrovsko evidenco in spremljanja kadrovskih
podatkov.

Skrb za ugodno delovno klimo, sodelovanje
in ustrezen pretok informacij med
strokovnimi službami rektorata UP in
postavitev sodelovanja s članicami

- izboljšanje pretoka informacij med strokovnimi
službami na rektoratu UP in službami na članicah,
- ustvarjanje produktivne delovne klime

Realizirano.

Skrb za razvoj kadrov

- zagotoviti strokovno usposobljenost strokovnih
delavcev za izvajanje sprememb zakonodaje,
- zagotavljanje pravilnosti delovanja UP,
- zagotavljati ustrezno strokovno pomoč in navodil za
članice

Delno realizirano – odstopanja so predvsem
razlog omejenih finančnih zmožnosti in še nevzpostavljenega informacijskega sistema za
kadrovsko evidenco in spremljanja kadrovskih
podatkov.

Pričakovani rezultati v letu 2007
- povečati pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev
in sodelavcev na dodiplomskih študijskih programih s
poudarkom na polnih oziroma večinskih (2/3 in več)
zaposlitvah
- povečati število matično zaposlenih na dodiplomskih
študijskih programih za nedoločen čas

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik

- nove izvolitve v naziv asistentov in docentov
- spodbujanje zaposlovanja mlajšega pedagoškega
kadra,

Realizirano; habilitirali 18 asistentov in 17 docentov.
Na UP FHŠ je matično zaposlenih 19 asistentov s
krajšim delovnim časom, povprečje zaposlitev vseh

UP FHŠ
Kratkoročni prednostni cilji

Povečati
število
matično
zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev

Pomlajevanje kadra

Realizirano; 84% redno zaposlenih (62% v letu 2006)
za izvedbo pedagoškega procesa na dodiplomski
ravni, pri tem so nekateri zaposleni redno tudi drugje
(največ znotraj UP, nekaj tudi na zunanjih zavodih),
35% (11% v letu 2006) redno zaposlenih
(pedagoških) za nedoločen čas.
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Kratkoročni prednostni cilji

Povečati število
nepedagoškega kadra
skladno
z
načrtovanim
povečanjem
pedagoške dejavnosti – novi študijski
programi in novi študenti

Uvedba informacijske podpore skupnim
delovnim procesom univerze in članic in

Pričakovani rezultati v letu 2007
- spremljanje razvoja mlajšega kadra s strani
predstojnikov študijskih programov in usmerjanje v
študiju
- spodbujanje enovitega prehoda na doktorski študij
visokošolskih sodelavcev vpisanih na magistrske
študijske programe oziroma magistrov znanosti k vpisu
doktorata znanosti

- ½ zaposlitev strokovne-ga sodelavke-ca na področju
kadrovskih zadev
- ½ zaposlitev strokovne-ga sodelavke-ca na področju
mednarodnih zadev
- zaposlitev bibliotekarja-ke
- zaposlitev strokovne-ga sodelavke-ca na področju
pravnih zadev

- uvedba in usposabljanje strokovnih služb za uporabo
enotnega kadrovskega in računovodskega sistema

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
asistentov znaša 41%.
Na UP FHŠ je matično zaposlenih 34 docentov s
krajšim delovnim časom, povprečje zaposlitev vseh
docentov znaša 44%.
Fakulteta v okviru podiplomskega študija na različne
načine spodbuja 17 matično zaposlenih.

Realizirano, ½ zaposlitev strokovne sodelavke na
področju kadrovskih zadev, ½ zaposlitev strokovne
sodelavke na področju mednarodnih zadev, zaposlitev
strokovne sodelavke pripravnice na področju pravnih
zadev.
Nerealizirana ostaja zaposlitev bibliotekarja-ke zaradi
delnega primanjkljaja sredstev oziroma poznih
rezultatov javnih razpisov za izvedbo novih študijskih
programov.
Nerealizirano; strokovne sodelavke fakultete so bile
vključene v proces vzpostavitve sistema, ki se je
zaustavil; projekt unifikacije informacijskih sistemov
vodi univerza.

UP FM
Kratkoročni prednostni cilji članice

Pričakovani rezultati leta 2007

Realizacija leta 2007 z obrazložitvijo razlik

Povečati
število
redno
zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev s
polnim delovnim časom.

Sklenitev pogodb o zaposlitvi:
7 FTE-VU in 3 FTE-VS.

15 VU oziroma 5,9 FTE,
4 VS oziroma 3,5 FTE.
Cilj ni bil uresničen v celoti (0,6 FTE)

Povečati število znanstvenih delavcev in
raziskovalcev.

3 znanstveni delavci in 2 raziskovalna sodelavca.

2 FTE raziskovalna sodelavca.
Cilj ni bil uresničen (3 FTE).
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Kratkoročni prednostni cilji članice

Pričakovani rezultati leta 2007

Povečati število upravno-administrativnih in
tehničnih delavcev.

Zaposlitev 7 FT za določen čas ter 5 nadomestnih
zaposlitev.

Napredovanje zaposlenih.

Napredovanje 16 zaposlenih.

Realizacija leta 2007 z obrazložitvijo razlik
2 novi zaposlitvi,
7 nadomestnih zaposlitev.
Več nadomestnih zaposlitev je predvsem razlog
odpovedi pogodb o zaposlitvi.
12 pedagoških in
3 nepedagoški.
Vzrok prekinitev pogodbe o zaposlitvi pedagoškim
delavcem je pretežno iztek pogodbe, vzrok odhoda
nepedagoških delavk pa je prehod na rektorat UP in
zaposlitev v gospodarstvu.
Povprečna plača zaposlenih na UP FM je 1.950,88
EUR. Povprečna mesečna plača v RS za dejavnost
80.303 znaša 2.014,36. UP FM dosega 96,85%
povprečne mesečne plače RS za dejavnost
univerzitetnega izobraževanja.

Fluktuacija zaposlenih, odsotnosti ter vzroki
zanje.

UP FM ni načrtovala tega cilja.

Povprečna plača zaposlenih v primerjavi z
dejavnostjo oz. primerljivimi dejavnostmi.

UP FM ni načrtovala tega cilja.

Delež stroškov dela
odhodke poslovanja.

UP FM ni načrtovala tega cilja.

Delež je 52,00.

Pričakovani rezultati v letu 2007
Izvedba postopkov za zaposlitev
upravnega kadra

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
Delno realiziran– odstopanja so predvsem razlog
omejenih finančnih zmožnosti.

glede

na

celotne

UP FAMNIT
Kratkoročni prednostni cilji članice
Delovanje fakultete
Izvajanje izobraževalne dejavnosti

administrativno-

Izvedba postopkov za zaposlitev pedagoškega kadra

Delno realiziran– odstopanja so predvsem razlog
omejenih finančnih zmožnosti.

142

UP PEF
Kratkoročni prednostni cilji
Doseganje funkcionalnega ravnovesja med
številom redno zaposlenih in zaposlenih za
krajši delovni čas od polnega (predvsem za
dopolnilno delo) oziroma prevzemnikov dela
na podlagi podjemnih pogodb.
Zmanjševanje zaposlitev pedagoškega kadra
kot posledica ukrepov za racionalizacijo
poslovanja
UP
PEF
na
področju
izobraževalne dejavnosti.

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik

Povečanje števila polno zaposlenih pedagoških
delavcev; manjšanje števila zaposlenih za delovni čas
krajši od polnega in števila
sklenjenih podjemnih
pogodb.

Delno realizirano zaradi prerazporeditve pedagoških ur
na že zaposlen kader.

Racionalnejše
poslovaje
pedagoškega kadra.

Realizirano.

z

manj

zaposlenega

UP TURISTICA
Kratkoročni prednostni cilji članice

Pričakovani rezultati v letu 2007

Doseganje funkcionalnega
ravnovesja redno zaposlenih
visokošolskih učiteljev

Za 70% predmetov dodiplomskega študijskih
programov so nosilci polno redno zaposleni

Razvoj kadrov s povečanjem števila
doktorjev znanosti

3 - 5 novih doktorjev s področja turizma in s
turizmom povezanih disciplin

Povečati število univerzitetnih
učiteljev

4 – 5 novih univerzitetnih učiteljev

Rast raziskovalne dejavnosti s
povečanjem števila raziskovalcev
Razvoj kadrov z zagotavljanjem
usposabljanja in izobraževanja

3 nove raziskovalce
Zagotoviti vsaj 1 usposabljanje/sodelavca

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
V letu 2007 so zmanjšali število zunanjih sodelavcev,
ki so sodelovali pri izvedbi rednega študija (iz 13 na 8),
povečali obseg zaposlitve že zaposlenim izvajalcem
študijskih programov, s sodelavci iz drugih članic pa so
pokrili ostale kadrovske potrebe in tako realizirali
zastavljeni cilj.
Cilj so delno realizirali, št. doktorjev znanosti so
povečali za 2. Ostali zaposleni, ki naj bi doktorirali v
letu 2007 (3) zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov
niso uspeli zaključiti doktorskega študija.
Habilitirali so 1 rednega profesorja, 4 docente in 2
predavatelja; cilj je presežen, kljub temu, da smo
načrtovali več izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
so pa v letu 2007 zaradi potreb razvoja raziskovalne
dejavnosti habilitirali 14 raziskovalnih delavcev
različnih nazivov, kar niso načrtovali.
V letu 2007 so zaposlili 3 raziskovalce z nazivom
asistent.
Zastavljeni cilj pri pedagoških delavcih je presežen,
pri delavcih na spremljevalnih delovnih mestih pa
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Kratkoročni prednostni cilji članice
pedagoškim in strokovnim
sodelavcem

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
dosežen v cca. 80%

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
V letu 2007 so zaposlili eno izredno profesorico dne
1.10.2007 in eno novo predavateljico dne 14.10.2007.
Zaradi primanjkovanja ustreznega kadra s področja
zdravstvene nege in drugih področij v povezavi s
študijskim programom Zdravstvene nege, so povečali
obseg dopolnilnih zaposlitev in sicer so za delo nad
polnim delovnim časom zaposlili pet novih
visokošolskih učiteljev (enega docenta, eno višjo
predavateljico in tri nove predavatelje), ki skupaj
predstavljajo 100% zaposlitev enega dodatnega
pedagoškega delavca. Pričakovanih rezultatov niso
dosegli v letu 2007 predvsem iz omenjenega razloga
pomanjkanja ustreznega kadra. Zaradi nemotene
izvedbe študijskega procesa so ponovno angažirali
zunanje strokovne sodelavce, poleg tega pa so
nekatere matične zaposlene dodatno tedensko
pedagoško obremenili, nekatere pa še zaposlili za delo
preko polnega delovnega časa. Vsekakor iz leta v leto
krepijo ekipo ustreznih strokovnjakov s področja
zdravstvene nege, vendar zaradi objektivnih razlogov
ne dosegajo zastavljenih ciljev.
Nadalje smo v letu 2007 dne 18.1.2007 so zaposlili
asistenta za izvajanje kliničnih vaj, 1.11.2007 so
zaposlili asistentko pripravnico za izvedbo kliničnih vaj,
19.11.2007 pa še eno asistentko za izvajanje kliničnih
vaj. V letu 2007 je pogodbo o zaposlitvi odpovedala
ena asistentka, ki so jo nadomestili z zaposlitvijo nove,
ki jo je nadomestila. Deloma je prišlo do razlik v
načrtovanih datumih zaposlitev, ker so bili novo
zaposleni vezani na prejšnje službe in odpovedne
razloge. Kljub temu ocenjujemo, da so kratkoročni

UP VŠZI
Kratkoročni prednostni cilji članice

Skrb za usklajeno rast števila visokošolskih učiteljev in
sodelavcev skladno z načrtovanim povečanjem
pedagoške dejavnosti.

Izvedba novih zaposlitev:
6
visokošolskih
učiteljev
s
področja
zdravstvene nege s 1.10.2007;
3
visokošolskih
strokovnih
sodelavcev
(asistentov) za področje zdravstvene nege (in
sicer enega s 1.3.2007 in dveh s 1.10.2007 –
zaposlitev dveh pripravnikov;
4
visokošolskih
učiteljev
in
enega
visokošolskega sodelavca s 1.10.2007 na
novem študijskem programu Prehransko
svetovanje – dietetika.
Pričakovani rezultati v letu 2007 so bili:
izboljšanje kakovosti predavanj in kliničnih vaj
iz zdravstvene nege,
doseganje normalne, normirane zaposlitve
učiteljev s prerazporeditvijo pedagoških
obremenitev,
povečanje števila visokošolskih sodelavcev za
izvajanje kliničnih vaj na področju zdravstvene
nege,
zaposlitev kadra za pričetek izvajanja novega
študijskega programa Prehransko svetovanje
– dietetika.
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Pričakovani rezultati v letu 2007

Izboljšanje sodelovanja s stroko v praksi – spodbujanje
sodelovanja strokovnjakov iz prakse ter skrb za prenos
znanja.

S 1.10.2007 bomo sklenili pogodbe o
sodelovanju s 26 učnimi zavodi, ki jim bo UP
VŠZI predlagala direktno plačilo za opravljeno
mentorsko delo, ki bi ga razporedili med
mentorje oziroma plačilo mentorjem na podlagi
podjemnih pogodb.
Pričakovana rezultata v letu 2007 sta
predvsem dva in sicer izboljšanje sodelovanja
z učnimi zavodi s prilagoditvijo zahtevam učnih
zavodov glede plačevanja mentorskega dela
ter racionalizacija študijskega procesa in
poslovanja.

Doseganje funkcionalnega ravnovesja med številom
redno zaposlenih in prevzemnikov dela na podlagi
podjemnih pogodb.

S 1.10.2007 se načrtuje sklenitev pogodb o
zaposlitvi z nekaterimi izvajalci predmetov in
podpredmetov. Pričakovana rezultata v letu

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
prednostni cilj v celoti in uspešno izvedli.
Pri novem
študijskem
programu Prehransko
svetovanje – dietetika so v letu 2007 povečali obseg
zaposlitve pedagoški učiteljici za 20%, poleg tega so
na podlagi pogodbe o zaposlitvi za delo preko polnega
delovnega časa angažirali tri zunanje sodelavce. Na
podlagi podjemne pogodbe so v pedagoški proces
(izvedbo kliničnih vaj s področja prehranskega
svetovanja) vključili 11 novih mentorjev. V letu 2007
niso v celoti dosegli zastavljenega cilja, saj so zaposlili
le 1,2 FTE novih ljudi od načrtovanih štirih (4). Glede
na to, da je bil 1. letnik izveden v letu 2007 prvič in da
so nekateri predmeti (temeljni predmeti) enaki kot pri
študijskemu programu Zdravstvene nege, so dodatno
angažirali že zaposlene visokošolske učitelje 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.
V letu 2007 so se z dvema učnima zavodoma uspeli
dogovoriti za indirektni način plačevanja mentoric
(preko učnega zavoda), preostalim se še vedno
plačuje po podjemnih pogodbah. Delno so uspeli
realizirati sodelovanje z učnimi zavodi glede načina
plačevanja, glede racionalizacije študijskega procesa
pa smo v letu 2007 realizirali začrtani cilj in uspešno
angažirali 20 novih mentoric, kar jim omogoča izvedbo
kliničnih vaj v razumskih okvirih. Delno pa so realizirali
cilj sklenitve pogodb o sodelovanju z učnimi zavodi,
saj jih niso sklenili 26, temveč 14 takih pogodb. Razlog
je v tem, da Ministrstvo za zdravje, kljub pravočasnim
in popolnim vlogam, posameznim zavodom niso še
izdali odločb o ustanovitvi učnega zavoda. To pa je
predpogoj, da lahko morebitne mentorje angažiramo v
pedagoški proces.
V letu 2007 so zaposlili šest (6) zunanjih sodelavcev,
ki so v letu 2006 sodelovali v pedagoškem procesu na
podlagi podjemne pogodbe in sicer s pogodbo o
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Povečanje števila nepedagoškega kadra skladno z
načrtovanim povečanjem pedagoške dejavnosti ter
zagotavljanje nemotenega delovnega procesa v
strokovnih službah.

Pričakovani rezultati v letu 2007
2007 sta predvsem prehod iz podjemnih
pogodb na redne zaposlitve in s tem
povečanje števila redno zaposlenih ter
povečanje kakovosti študijskega procesa.

Zaposlitev ene (1) samostojne strokovne
sodelavke
za
študentske
zadeve
za
opravljanje dela v dislocirani enoti v Novi
Gorici z dnem 1.2.2007, ker se je povečal
obseg dela v referatu. Zaposlitev enega (1)
informatika z dnem 1.6.2007, ker se bo
dosedanji
informatik
posvetil
zgolj
pedagoškemu procesu. Zaposlitev dveh
strokovnih delavcev/k za obdobje enega leta z
namenom nadomeščanja dveh delavk v času
porodniške odsotnosti.

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
zaposlitvi za delo preko polnega delovnega časa, eno
zunanjo sodelavko pa so zaposlili v celoti na UP VŠZI,
kot izhaja tudi iz obrazložitve prvega kratkoročnega
cilja. Ocenjujejo, da je cilj delno uresničen, vendar še
ne v taki meri, kot bi želeli z namenom povečanja
kakovosti študijskega procesa. Razlogi so opredeljeni
tudi pri realizaciji prvega kratkoročnega cilja.
V letu 2007 so dne 19.2.2007 zaposlili samostojno
strokovno sodelavko za študijske zadeve zaradi
povečanega obsega dela v referatu in dislocirani enoti
v Novi Gorici. Dne 19.2.2007 so prav tako zaposlili
samostojno strokovno sodelavko in sicer za splošne
zadeve z namenom nadomeščanja odsotne delavke.
Dne 1.6.2007 so zaposlili samostojno strokovno
sodelavko za pravne zadeve, ki je nadomestila tajnika
v času porodniške odsotnosti. Dne 1.8.2007 so
zaposlili novega informatika in dne 1.11.2007 so
zaposlili novo računovodkinjo, ki je nadomestila
prejšnjo zaradi porodniške odsotnosti. Lahko
ugotovijo, da večjih odstopanj od načrtovanega ni bilo,
razen nove zaposlitve računovodkinje, za zaposlitev
katere pa pri načrtovanju za leto 2007 še ni bilo jasno,
da bo nadomeščanje potrebno.

UP ZRS
Kratkoročni prednostni cilji članice
Rast raziskovalne dejavnosti: zaposlitev v okviru
pridobljenih raziskovalnih projektov in v obsegu
odobrenih raziskovalnih ur za določen čas trajanja
raziskovalnih projektov

Pričakovani rezultati v letu 2007
zagotovitev delovnega procesa

Povečati število polno redno zaposlenih raziskovalcev

povečanje števila matičnih in polno zaposlenih
raziskovalcev povečuje pripadnost zaposelnih
in kakovost opravljenega raziskovalnega dela

Rast knjižničarske dejavnosti

približevanje normam, ki jih za visokošolsko

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
Nove zaposlitve na raziskovalnih delovnih mestih so
bile povezane s pridobljenimi raziskovalnimi projekti in
z obsegom odobrenih raziskovalnih ur.
31.12.2007 je bil na UP ZRS matično zaposlen 1
raziskovalec več kot dne 31.12.2006. Spremenilo se je
predvsem število zaposlenih po posameznih
raziskovalnih delovnih mestih in sicer zaradi novih
izvolitev v nazive.
Kljub prizadevanjem, da bi v knjižnici UP ZRS zaposlili
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Povečati število nepedagoškega kadra skladno z
načrtovanim povečanjem pedagoške in raziskovalne
dejavnosti

Pričakovani rezultati v letu 2007
knjižnico predvideva zakonodaja,
povečanje obsega in kakovosti
knjižnice

storitev

ažurna izvedba vseh nalog

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
še enega delavca, do realizacije te zaposlitve ni prišlo
zaradi povezovanja kadra in knjižnice UP ZRS in UP
FHŠ.
Število nepedagoškega kadra oziroma zaposlenih na
spremljajočih delovnih mestih je v primerjavi z letom
2006 ostalo nespremenjeno.

UP PINT
Kratkoročni prednostni cilji članice
Zagotavljanje zasedbe vodilnih delovnih mest na
članici
Rast raziskovalne dejavnosti

Pričakovani rezultati v letu 2007

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik

menjava vodstvenega kadra na UP PINT

Delno realizirano.

povečanje števila raziskovalcev na UP PINT

Delno realizirano.

UP ŠD
Kratkoročni prednostni cilji članice
Pričakovani rezultati v letu 2007
Zaposlenim delavcem omogočiti osebnostni in
Večja učinkovitost dela
strokovni razvoj
Zaposliti 2 pogodbena delavca oz. pogodba s krajšim
Večja učinkovitost dela
delovnim časom

Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik
Realizirano
(Prijava
na
seminarje,
predavanja, delavnice)

tečaje,

Ni realizirano.
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5.13.2 Kadrovski načrt in realizacija
Število redno zaposlenih: načrt za leto 2007 in stanje na dan 31. 12. 2007.
Število zaposlenih na dan
Število zaposlenih na dan 31.
12.
2007
REALIZACIJA
31. 12. 2007 - NAČRT
Št.
Št.
Tarifna
Št.
vseh zaposlenih Št.
vseh zaposlenih
skupina Delovno mesto oz. naziv
zaposlenih v FTE
zaposlenih v FTE
a
b
c
d
e
f
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
IX.
1,0
1,0
Rektor
1,0
1,0
VII/2
1,0
1,0
Glavni tajnik
VII/2
Strokovni direktor oz. strokovni
vodja
VII/2
Namestnik direktorja
VII/2
Pomočnik direktorja
IX.
Dekan
3,0
2,5
3,0
3,0
VII/2
Direktor
2,0
2,0
1,0
0,3
IX.
Direktor
1,0
0,3
3,0
1,7
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O
PLAČAH
DIREKTORJEV
V
JAVNEM 8,0
6,8
8,0
6,0
SEKTORJU
VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
IX.
Redni profesor
15,0
11,7
14,0
8,2
Izredni profesor
60,0
33,8
28,0
19,2
Docent
96,0
63,3
95,0
53,3
Lektor z doktoratom
1,0
1,0
0,4
Asistent z doktoratom
25,0
12,6
9,0
4,7
Bibliotekar z doktoratom
VIII.
Lektor z magisterijem
5,0
4,2
5,0
5,3

Odstopanje realizacije od
načrta
Št.
Št.
vseh zaposlenih
zaposlenih v FTE
g=e-c
h=f-d
0,0
-1,0

0,0
-1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
2,0

0,0
0,0
0,0
0,5
-1,7
1,4

0,0

-0,8

-1,0
-32,0
-1,0
-1,0
-16,0
0,0
0,0

-3,5
-14,6
-10,0
-0,6
-7,9
0,0
1,1
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VII.

VI.

Višji predavatelj
Asistent z magisterijem
Bibliotekar z magisterijem
Predavatelj
Lektor
Asistent
Bibliotekar
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Laborant, tehniški sodelavec

SKUPAJ
VISOKOŠOLSKI
SODELAVCI IN LABORANTI

UČITELJI,

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI
IX.
Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec
Višji raziskovalno-razvojni asistent
Višji
raziskovalno-razvojni
sodelavec
Samostojni strokovni sodelavec
Asistent z doktoratom
VIII.
Mladi raziskovalec z magisterijem
Raziskovalec z magisterijem
Višji raziskovalec z magisterijem
Samostojni
raziskovalec
z
magisterijem
Asistent z magisterijem
VII.
Mladi raziskovalec
Raziskovalec
Višji raziskovalec

35,0
35,0

17,5
20,3

31,0
31,0

17,9
20,9

2,0

-4,0
-4,0
0,0
-6,0
-4,0
5,0
0,0
1,0
0,0
0,0
-4,0
-2,0

0,4
0,6
0,0
-1,3
-1,7
7,9
0,0
-0,3
0,0
0,0
-0,4
-1,4

50,0
9,0
39,0
2,0
4,0

26,1
6,4
31,5
2,0
2,7

44,0
5,0
44,0
2,0
5,0

24,8
4,7
39,4
2,0
2,4

4,0
4,0

0,4
3,4

2,0

384,0

236,8

315,0

205,2

-69,0

-31,6

7,0
7,0
28,0
2,0

5,1
3,1
14,2
1,8

11,0
7,0
22,0
2,0

5,5
3,7
13,4
1,8

4,0
0,0
-6,0
0,0

0,4
0,6
-0,8
0,1

1,0
10,0
1,0
12,0

1,0
9,4
1,0
6,9

0,0
-1,0
1,0
-1,0
-3,0
0,0

0,0
-1,0
-5,3
-1,0
-0,7
0,0

5,0
27,0

1,3
26,0

0,0
-4,0
1,0
0,0
0,0

0,0
-1,1
2,0
0,0
0,0

11,0

4,1

9,0

6,2

1,0
28,0

0,2
28,0
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Samostojni raziskovalec
Strokovni sodelavec v humanistiki
Asistent
Raziskovalno-razvojni asistent
Asistent specialist
VI.
V.

0,0
0,7
-0,5
0,0
1,1
0,0
0,0

3,0
21,0
3,0

1,4
16,5
1,2

3,0
21,0
2,0
2,0

2,1
16,0
1,2
1,1

127,0

88,8

119,0

83,3

-8,0

-5,5

1,0
4,0
26,5
15,2
69,1
10,0
20,0
2,0
2,0
2,0
2,0

3,0
1,0
1,0
6,0
18,0
13,0
67,0
7,0
30,0
1,0
1,0
2,0
2,0

2,3
0,4
1,0
6,0
17,3
13,0
60,7
6,0
27,5
1,0
1,0
2,0
2,0

0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
3,0
1,0
0,0
2,0
-9,0
-2,0
-4,0
-4,0
8,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
2,3
0,4
0,0
2,0
-9,2
-2,2
-8,4
-4,0
7,5
-1,0
-1,0
0,0
0,0

154,2

152,0

140,2

-8,0

-14,0

Laborant (tehniški sodelavec)
Laborant

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI

0,0
0,0
0,0
-1,0
2,0
0,0
0,0

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH 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
1,0
VIII.
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
VII.
IK od 6,80 dalje
1,0
IK od 5,60 do 6,40
4,0
IK od 4,70 do 5,30
27,0
IK od 4,00 do 4,40
15,0
IK od 3,25 do 3,80
71,0
VI.
IK od 2,50 do 3,00
11,0
V.
IK od 2,30 do 2,80
22,0
IV.
IK od 1,80 do 2,20
2,0
III.
2,0
II.
2,0
I.
2,0
SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH
160,0
DELOVNIH MESTIH

0,4
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SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

679,0

486,6

594,0

434,7

-85,0

-51,9

Pojasnila na odstopanja realizacije od načrta:
Med glavne razloge za manjšo realizacijo zaposlovanja v letu 2007 lahko navedemo:
- izvajanje ukrepov racionalizacije poslovanja na rektoratu in nekaterih članicah univerze, s čimer je povezana restriktivna politika zaposlovanja;
- izvajanje ukrepov racionalizacije študijskega procesa na nekaterih članicah univerze, s čimer se je pomanjšalo dejansko število novih rednih zaposlitev
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter povečalo število sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb ter dodatnih pedagoških obveznosti že zaposlenega
pedagoškega kadra,
- večjega kombiniranja pedagoške in raziskovalne obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev, s čimer se je zmanjšalo število izvedenih rednih
zaposlitev,
- pomanjkanje ustreznega kadra s področja zdravstvene nege in drugih področij v povezavi s študijskimi programi UP VSZI, tako je članica načrtovane
nove zaposlitve nadomestila s povečanjem obsega dela nad polnim delovnim časom (dopolnilna zaposlitev) ter povečanjem dodatne pedagoške
obveznosti že zaposlenega pedagoškega kadra,
- spremembe izvedbe predmetov izrednega dodiplomskega študija na članicah,
- manjše število pridobljenih raziskovanih projektov,
- nepravilnega načrtovanja nadomestnih zaposlitev v preteklem letu, ki so posledica koriščenja porodniškega dopusta in starševskega varstva delavcev
(nadomestne zaposlitve so bile načrtovane kot nove zaposlitve, ki širijo zasedbo delovnih mest).
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Izvolitve v naziv v letu 2007

Naziv

Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Višji predavatelj
Predavatelj, lektor
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar
Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec
Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem
Asistent specialist
Asistent (raziskovalni)
Višji raziskovalno-razvojni asistent
Raziskovalno-razvojni sodelavec

Načrtovano
število
izvolitev
v
naziv v letu
2007
5
15
35
7
14
53

Realizirano
število
izvolitev
v
naziv v letu
2007
3
8
39
12
34
63
1

40

1

2
15
3
6
2

4
4
19
5
12
2
18
1
3

Obrazložitev razlik:
− realizirano je bilo večje število prevedb pedagoških nazivov v znanstveno raziskovalne nazive,
zaradi vse večjega kombiniranja pedagoškega in raziskovalnega dela;
− zaradi pomanjkanja strokovnjakov iz posameznih strok, se je izvedlo manjše število izvolitev,
to velja predvsem za izvolitve strokovnih sodelavcev za področje zdravstvene nege,
− zaradi razlogov na strani kandidatov (neizpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji naziv,
zamude in podaljševanje postopkov) prihaja do razlik v načrtovanju izvolitev in realiziranimi
izvolitvami visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
− zaradi odstopanj pri izvedbi študijskih programov od načrtovanega, prihaja tudi do razlik v
številu realiziranih izvolitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
− zaradi nenačrtovanih nadomestnih zaposlitev prihaja do razlik v načrtovanju izvolitev in
realiziranimi izvolitvami.

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu
2007

Pridobivanje
izobrazbe na
peti ravni
NAČRT 2007 1
REALIZACIJA 3
2007

Pridobivanje
izobrazbe
na podravni
6/1
0
0

Pridobivanje
izobrazbe
na podravni
6/2
1
6

Pridobivanje
izobrazbe
na
sedmi
ravni
10
9

Pridobivanje
izobrazbe
na
osmi
ravni
15
12

Strokovno
usposabljanje
48
40

Krajša
usposabljanja
in tečaji
95
63
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Komentar k tabeli:
V strokovno usposabljanje so vključeni seminarji, ki jih obiskujejo zaposleni iz vsebin, ki dopolnjujejo
njihovo delovno področje. Izvedeno je predvsem na področjih javnih naročil, plač, avtorskih
honorarjev, delovnega razmerja in dejavnosti knjižnice.
Realizacija udeležb na krajših usposabljanjih in tečajih odstopa od planirane za 30%, razlog za to je v
neizvedenih internih tečajih iz obnovitve računalniških znanj, ki bodo predvidoma organizirani v letu
2008.
Razlog za manjšo realizacijo udeležbe zaposlenih na programih za pridobivanje sedme in osme ravni
izobrazbe je v odpovedi delovnega razmerja s strani posameznih nepedagoških delavcev.

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki
so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007
Pridobivanje
izobrazbe na
osmi ravni
92
115

SKUPAJ
NAČRT 2007
REALIZACIJA 2007

412
335

Strokovno
usposabljanje
146
92

Krajša
usposabljanja
in tečaji
172
125

Sobotno leto
1
3

Komentar k tabeli:
Prevladujoča oblika izobraževanja v letu 2007 visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev ter laborantov sta bili pridobivanje izobrazbe na osmi ravni ter udeležba na
krajših usposabljanjih in tečajih.
Članice UP spodbujajo izobraževanje zaposlenih na podiplomskem študiju, zato je bil načrt presežen
pri pridobivanju izobrazbe na osmi ravni.

Glavni razlog za manjšo realizacije krajših usposabljanj v letu 2007 je bil v preobremenjenosti
pedagoškega osebja s pedagoškim procesom od načrtovanega, zaradi pomanjkanja ustreznega
strokovnega kadra (predvsem na področju zdravstvene nege) ter izvedenimi ukrepi racionalizacije
študijskega procesa na nekaterih članicah univerze.
Nekatera načrtovana izobraževanja pa so ostala nerealizirana na prošnjo zaposlenih, zaradi
podaljšanja roka dokončanja študija oz drugih osebnih razlogov posameznikov.

Skladno z dolgoročno strategijo razvoja kadrov ocenjujemo, da bomo v naslednjih letih uspeli bolj
uspešno realizirati napovedana izobraževanja.

Število registriranih raziskovalcev

Načrt 31. 12. 2007

Št.
vseh Število registriranih raziskovalcev
visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
od tega s statusom
sodelavcev,
Vsi
mladi raziskovalci
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev
589
467
36

Realizacija 31. 12. 2007

462

364

29
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa dela

UP, ki je nastala obenem z novo finančno politiko države, je v Uredbi o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od 2004 do 2008 vstopila v samo shemo izračuna
proračunskih sredstev z nekaterimi težavami, ki jih uveljavljeni univerzi nista imeli (izračun dote novih
študijskih programov, delitev sredstev za študente UP PEF med UP in Univerzo v Ljubljani,
vključevanje zdravstva v prešibko financirano študijsko skupino znotraj uredbe, vse večje nižanje
osnovnih sredstev in podobno). Članice, ki imajo izredni študij, pokrivajo primanjkljaje iz naslova javne
službe iz sredstev šolnin (UP Turistica in UP FM, UP VŠZI). Fakulteta UP PEF, ki tega ne more storiti,
pa se je tako ponovno znašla v rdečih številkah svojih bilanc stanja.
Sprejemanje dolgoročnega investicijskega programa univerze 2007–2011se je zavleklo, UO UP ga je
sprejel šele na seji dne 18.6.07. To dejstvo je povzročilo in bo povzročalo tudi v letu 2008 zastoje tako
med investicijami v teku kot v postopkih načrtovanja gradenj tako iz proračuna, kot iz kredita s
poroštvom države. Največji problem je še vedno sanacija dolga za naložbo Armerija – Foresterija in
novogradnjo Fakultete za humanistične študije do izvajalcev. Med izvajanjem investicije Armerija –
Foresterija je prišlo do neljubih zapletov, ki jih je povzročilo več okoliščin, na katere UP ni mogla
vplivati, kar je pokazala tudi revizija te investicije, ki jo je naročilo MVZT. V tem primeru je šlo za
specifiko gradnje v historičnem jedru Kopra, za blokade zaradi pritožb na javnih natečajih, za prenos
naložbe s tedanjega Ministrstva za šolstvo znanost in šport na UP v letu 2004 in za prerazporeditve
proračunskih sredstev, namenjenih tej gradnji, na druge univerze v letu 2005…
Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) na današnji dan dolguje izvajalcem za investicijo AF in
FHŠ še 2,95 milijona evrov. Največji upnik, podjetje Makro 5 gradnje je svojo terjatev (v izvršilnem
postopku skupaj 3.038.662,29 evrov) zavaroval s hipoteko. Na koprskem okrajnem sodišču poteka
postopek izvršbe za razpis javne dražbe za prodajo nepremičnin Univerze na Primorskem. Postopek
je po enomesečni zamrznitvi ob koncu leta 2007 od 3. januarja 2008 znova v teku. Dolg do Makro 5
gradnje znaša sicer v tem trenutku 2,46 mio evrov. Ostalim izvajalcem oziroma upnikom UP dolguje
488.751,66 evrov za izvedena dela. K tema zneskoma moramo dodati še 346.969 evrov že
obračunanih, vendar neplačanih zamudnih obresti. Dolg in zamudne obresti je treba izplačati čim prej
in tako preprečiti nastajanje dodatne finančne škode, ki ne pesti samo Univerze na Primorskem in
njenih študentov temveč postaja vse večje breme za vse slovenske davkoplačevalce.
MVZT je pod vodstvom nekdanjega ministra dr. Zupana napovedalo plačilo 2,16 mio evrov na podlagi
Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov,
najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP – ZPOUP Ul. RS št.
29/06). To plačilo naj bi odobrili po pridobitvi revizijskega poročila o izvajanju AF in FHŠ. Revizorska
hiša je ta pregled opravila že oktobra lani. Velja poudariti, da je končna cena investicije je znašala 7,8
milijona evrov. Trenutna vrednost nepremičnine pa - po oceni sodno zapriseženega cenilca, znaša že
nad 13 milijonov evrov.
Revizijski pregled izvajanja naložbe Armerija-Foresterija in Fakultete za humanistične študije (kot
razumemo, je bil dvom o zakonitosti poslovanja ob povečanju predvidene investicije, edini razlog za
nepokritje teh stroškov s strani MVZT) po navedbah MVZT ni odkril večjih nezakonitosti ali
okoriščanja odgovornih oseb. Naložba je bila namreč dražja zaradi objektivnih okoliščin: povečanja
obveznosti za poplačilo arheoloških raziskav in povečanja kvadratur za potrebe FHŠ in rektorata, s
katerimi je bilo MVZT seznanjeno že v času gradnje. Edini problem, ki je nastal v času izgradnje
navedenih objektov, je bila dejanska napaka investitorja, da pristojnega ministrstva ni pravočasno
obvestil o razliki med DIIP in IP in tega tudi ni pravočasno potrdil na pristojnem organu, kar pa je
investitor v nadaljevanju saniral in postopek izvedel skladno s predpisi.
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6.2

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let

UP je uspela realizirati glavnino zastavljenih ciljev iz letnega programa dela 2007, kar ocenjujemo kot
uspešno. Iz poročil posameznih članic je razvidno, da so le-te v letu 2007 uspešno realizirale večino
zastavljenih ciljev. Realizacija ciljev po posameznih članicah in področjih dela je razvidno iz poglavja5.
Rektorat UP je v preteklem letu zagotovil tekoče izvajanje temeljnih skupnih nalog (zagotovljena je bila
ustrezna strokovna in administrativna podpora organom, komisijam in drugim delovnim telesom na
univerzitetni ravni in tekoče 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 področjih dela.
Kot uspešno lahko ocenimo tudi delo univerzitetnih centrov, kar je podrobneje predstavljeno v
podpoglavjih poglavja 5.
V nadaljevanju podajamo oceno po nekaterih posameznih področjih:

Področje izobraževalne dejavnosti
Kot je razvidno iz poročila, je UP v letu 2007 realizirala večino načrtovanih aktivnosti na področju
izobraževalne dejavnosti. Pri tem so bile v letu 2007 v ospredju naloge na področju oblikovanja in
uvajanja novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki predstavljajo temelj izobraževalne
ponudbe UP (realiziranih ali delno realiziranih je bilo 80% načrtovanih aktivnosti), nekoliko slabša pa
je bila realizacija načrtovanih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja – pri
javnoveljavnih programih vseživljenjskega izobraževanja (programi za izpopolnjevanje in t. i. deli
študijskih programov za pridobitev izobrazbe) je bilo realiziranih ali delno realiziranih 62% načrtovanih
aktivnosti, pri izvajanju različnih oblik neformalnega izobraževanja pa 73%.
Na ravni univerze lahko kot pomembnejše uresničene strateške cilje izpostavimo predvsem
vzpostavljanje pogojev za pričetek delovanja UP FAMNIT, začetek izvajanja prvega skupnega
študijskega programa UP (magistrski program Morska biologija na UP FAMNIT), preoblikovanje UP
Turistice v fakulteto, razpis in uspešen začetek izvajanja novih programov na štirih članicah UP (UP
FHŠ, UP FAMNIT, UP Turistica in UP VŠZI), oblikovanje novih študijskih programov na vseh članicah
UP (zaključili so se nekateri akreditacijski postopki, pričeti v letu 2006 in 2007, prav tako so bili
oblikovani in akreditirani novi dodiplomski in podiplomski programi), oblikovanje oz. sprejem novih
internih pravnih aktov za področje izobraževanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP,
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UP, oblikovana pa sta bila tudi Pravilnik o zaključnih
delih na drugi bolonjski stopnji ter Pravilnik o študiju študentov s posebnimi potrebami) ter uspešna
prijava na razpis za razvojne naloge v visokem šolstvu, na podlagi katerega je UP pridobila finančna
sredstva za izvedbo novih »bolonjskih« študijskih programov. Na področju kakovosti bi izpostavili
pripravo celovitega institucionalnega samoevalvacijskega poročila, ki ga je obravnaval in sprejel Senat
UP, ter organizacijo univerzitetnega posveta o tutorstvu, ki je omogočil izmenjavo izkušenj na ravni
univerze ter postavil nekatera izhodišča za prihodnje aktivnosti za vzpostavitev univerzitetnega
sistema tutorstva.
Med nerealiziranimi nalogami so z vidika univerze kot celote med pomembnejšimi prenova programov
UP PEF ter sistematično uvajanje e-izobraževanja v pedagoški proces; pri slednjem so posamezne
članice v letu 2007 opravile nekaj pomembnih korakov, v letu 2008 pa bodo izvedene aktivnosti na
univerzitetni ravni. Prav tako gre na tem mestu izpostaviti skromno povezovanje med članicami pri
pripravi interdisciplinarnih študijskih programov, kar bo potrebno v prihodnjem obdobju bolj
sistematično spodbujati.
V zvezi s prenovo programov UP PEF moramo poudariti, da tudi v letu 2007 s strani pristojnega
ministrstva, to je Ministrstva za šolstvo in šport RS, ni bil določen model izobraževanja učiteljev. Prav
zato se je UP PEF v letu 2007 osredotočila predvsem na pripravo predmetnikov študijskih programov
in učnih načrtov posameznih predmetov, predvidenih v posodobljenih oziroma prenovljenih študijskih
programih in v novih programih. Hkrati je pripravila različne možne potencialne izvedbe teh študijskih
programov, katerih priprava se bo nadaljevala in zaključila v letu 2008.
Med drugimi razlogi za nerealizacijo posameznih načrtovanih aktivnosti bi poleg že omenjenih
razlogov sistemske narave izpostavili še naslednje, najbolj pogoste: pomanjkanje virov za izvajanje
aktivnosti (tako finančnih kot tudi kadrovskih), težave pri vzpostavljanju celovitega informacijskega
sistema, nove prioritetne naloge, zaradi katerih so bile preostale naloge prenesene v leto 2008.
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Področje mednarodnega sodelovanja:
Z namenom ustreznega pregleda realizacije za leto 2007 zastavljenih nalog v nadaljevanju podajamo
oceno uspeha v primerjavi z aktivnostmi in s cilji, začrtanimi v letnem programu dela (LPD) za leto
2007. Za celotno oceno je potrebno upoštevati poglavje 5.4. tega poročila, v nadaljevanju pa
podajamo kratko obrazložitev po točkah, ki smo jih v LPD 2007 začrtali kot prioritetne:
Povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter
izboljšanje kakovosti izobraževanja:
UP je v letu 2007 z namenom povečanja mednarodne mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev
vzpostavila nove stike v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus in povečala število sklenjenih
sporazumov Erasmus. Posledično se je povišalo število tujih študentov, ki so prišli na izmenjavo na
UP. To je povezano z že tradicionalnim problemom nastanitve, pri čemer Služba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS UP) sodeluje s Študentskimi domovi UP (ŠD UP). V skladu
z začrtano nalogo v programu dela za leto 2007, smo v proces iskanja namestitev za tuje študente
aktivneje vključili tudi študente UP – tutorje, ki poskrbijo zlasti za sprejem in dejansko nastanitev tujih
študentov pred in po njihovem prihodu.
Število študentov UP, ki so odšli na študijsko izmenjavo v tujino, se je znižalo. Glede na rast števila v
preteklih letih nas je tovrstno zmanjšanje presenetilo. Iz navedb, ki so jih študenti navajali v svojih
odpovedih izmenjav, zaključujemo, da so razlogi zlasti ekonomske in osebne narave, na kar UP ne
more neposredno vplivati.
Glede mobilnosti učiteljev je žal tudi v letu 2007 prišlo do nekoliko manjše realizacije od načrtovane.
Razlogov je več; članice UP navajajo zlasti težave pri usklajevanju terminov s kolegi s partnerskih
univerz.
V letu 2007 je UP izvedla vse aktivnosti promocije in informiranja v okviru programa ERA MORE, ki je
namenjen izboljšanju mobilnosti raziskovalcev. Nudila je informacije zainteresiranim raziskovalcem o
možnostih mobilnosti. Posamezne članice so bile uspešne pri izvedbi izmenjav raziskovalcev in pri
razpisih za izmenjavo raziskovalcev.
Aktivno sodelovanje s tujimi univerzami ter prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov:
V letu 2007 je UP, na podlagi programov o sodelovanju, uspešno izvajala dogovorjene aktivnosti s
partnerskimi univerzami. Najvidnejši rezultat uspešnega sodelovanja s partnerskimi izobraževalnimi in
raziskovalnimi institucijami (z Univerzo v Trstu, Morsko biološko postajo Piran Nacionalnega instituta
za biologijo iz Ljubljane in Nacionalnim institutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz
Trsta, Italija) je začetek izvajanja prvega skupnega študijskega programa (magistrski študijski program
Morska biologija). UP je sodelovala tudi pri pripravi drugih skupnih študijskih programov, zlasti s
področja humanističnih in informacijskih ved, katerih izvajanje je predvideno v študijskem letu
2008/09. Na nacionalni ravni je nadaljevala sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru
v okviru programa nacionalne mobilnosti, v katerem pa zaenkrat študenti sodelujočih univerz žal
sodelujejo le v manjši meri.
Povezovanje in sodelovanje z univerzami držav srednje in jugovzhodne Evrope ter vključevanje
v Evro-mediteranske pobude:
UP je v letu 2007 sklenila pet novih meduniverzitetnih sporazumov o sodelovanju, in sicer z dvema
univerzama iz Italije (Univerza v Bariju, Univerza za tujce v Perugi) in s tremi univerzami iz Srbije
(Univerza Singidunum, Univerza Privredna Akademija Novi Sad, Univerza v Nišu). V okviru programa
mobilnosti VŽU-Erasmus smo uspešno nadaljevali sodelovanje z univerzami iz večine držav,
vključenih v program.

Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže:
V letu 2007 je UP vzdrževala že obstoječa članstva v raznih mednarodnih združenjih, organizacijah in
mrežah. Kot nova članica Rektorske konference Alpe-Jadran se je v maju 2007 predstavila na
konferenci v Peči na Madžarskem.
UP je v letu 2007 pristopila h konzorciju »Mediterranean Universities Network for Education for
Sustainable Development«, pri čemer je bila za vodjo delovne skupine imenovana doc. dr. Agnes
Šömen Joksič. Včlanili smo se tudi v EUROMED Permanent University Forum (EPUF), ki združuje
visokošolske in raziskovalne institucije evro-sredozemskega področja.
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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 2007 mednarodnih konferenc in seminarjev zaradi finančnih 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 mednarodne konference ERA
MORE na temo mobilnosti raziskovalcev in mednarodnega izobraževalno-zaposlitvenega sejma
BeSt3 na Dunaju. V sodelovanju z Univerzo v Trstu smo izvedli promocijo študijskih programov UP,
študentom Univerze Megatrend iz Beograda, Srbija, pa smo ob obisku na UP pripravili predstavitev
UP in ponudbe naših študijskih programov.
Posamezne članice UP so se udeležile večjega števila mednarodnih konferenc, upoštevajoč področje
dela in finančne možnosti.
Promocija programa nacionalne mobilnosti z namenom privabljanja študentov drugih dveh
slovenskih univerz, partneric v programu nacionalne mobilnosti:
Kot obrazloženo že pod točko b), je UP v letu 2007 nadaljevala sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in
Univerzo v Mariboru v okviru programa nacionalne mobilnosti. V skladu z začrtano nalogo v programu
dela za leto 2007 je UP v sodelovanju s Študentsko organizacijo UP (ŠOUP) organizirala predstavitev
programa nacionalne mobilnosti, ki je bila namenjena študentom vseh sodelujočih univerz in
strokovnim službam, ki na univerzah oz. članicah vodijo postopke nacionalne mobilnosti. Na
predstavitvi so študenti poudarili, da UP najbolj skrbi za promocijo tega programa in jim posreduje
želene informacije. Kljub izkazanemu večjemu interesu študentov ostaja število izmenjav v okviru
nacionalne mobilnosti nižje od pričakovanega.
Aktivnosti upravljanja:
Zajete so v splošnih nalogah Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS
UP), ki so predstavljene že v točki 5.7. – Upravne naloge.
Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti:
Univerza na Primorskem beleži v petih letih svojega obstoja konstantno rast obsega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je v letu 2007 v nacionalnih raziskovalnih projektih dosegel 41,3 FTE, kar
pomeni 16 % rast glede na leto 2006. UP in članice so v letu 2007 dosegle večino zastavljenih ciljev.
Uspešne so bile tako prijave na nacionalne razpise s pridobitvijo novih temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih projektov (s pričetkom izvajanja 1. 1. 2007), projektov CRP »Konkurenčnost Slovenije
2006-2013« in »Znanje za varnost in mit 2006-2010« (s sicer nekoliko manjšim številom projektov) ter
na razpis za mentorje mladim raziskovalcem (skupaj 5).
Za posodobitev in nabavo nove raziskovalne opreme v vrednosti 401.744,17 € so članice UP FM, UP
ZRS in UP PINT uspešno kandidirale na razpis za subvencioniranje raziskovalne opreme – Paket 13,
kar bo pripomoglo k še uspešnejšemu raziskovalnemu delu.
Uspešne so bile tudi prijave projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja in manjšega števila
drugih mednarodnih projektov, nadaljevalo pa se je uspešno delo na vseh tekočih mednarodnih
projektih.
Na področju založniške dejavnosti so članice pridobile sofinanciranje izdaje 19 znanstvenih monografij
in izdaje 4 domačih znanstvenih periodičnih publikacij. Raziskovalno delo in rezultati so bili
predstavljeni na 12 znanstvenih sestankih.
Velik poudarek na raziskovalnem področju je v povezovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja. Članice so pridobile nove projekte in nadaljevale že obstoječe sodelovanje s člani Sveta
zaupnikov UP, med temi Luko Koper d.d., Istrabenzom d.d., Banko Koper d.d., Ortopedsko bolnišnico
Valdoltra, Primorskimi novicami d.o.o., Tomosom d.o.o., Adriaticom Slovenico d.d., Mestno občino
Koper, Občino Piran, Občino Izola in drugimi. Na novo sta začela z usposabljanjem tudi dva mlada
raziskovalca iz gospodarstva.
S podpisom sporazumov o sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Inštitutom za kovinske materiale in
tehnologije, Kemijskim inštitutom ter z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici pa se v bodoče
pričakuje še tesnejše in plodnejše sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem področju.
Podrobnejši podatki o realizaciji zastavljenih ciljev na ravni univerze in članic so navedeni v poglavju
5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost.
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6.3

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti
ter kakovosti poslovanja

Univerza na Primorskem 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 h racionalizaciji in bolj gospodarnemu sistemu poslovanja na ravni celotne Univerze. Na ta
način bi se lahko prihranilo kar nekaj sredstev in se jih preusmerilo v še kakovostnejše izvajanje
raziskovalnega in izobraževalnega dela. Namreč, z uveljavitvijo kosovnega financiranja preko Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do leta 2008, ki naj
bi visokošolskim zavodom dala večjo finančno avtonomijo, se univerza na področju redne
izobraževalne dejavnosti, v okviru katere je od veljavnosti uredbe uvedla kar nekaj novih dodiplomskih
študijski programov, sooča s finančnimi težavami. S sredstvi, ki jih v ta namen Univerza prejema,
uspemo pokrivati le nujne odhodke, pri katerih stroški plač predstavljajo 85% odhodkov. Pri tem
izpostavljamo še vsaj dve dejstvi: najprej, da Univerza nima rešenih prostorskih problemov, kar
posledično vpliva tudi na višje izdatke povezane s stroški najemnin za uporabo prostorov pri izvajanju
redne študijske dejavnosti; in drugič to, da se skupne upravne naloge pokrivajo v nesorazmernem
deležu iz sredstev namenjenih rednemu študiju, čeprav je obseg dela enak tako za redne kot izredne
študente. Posledično, se izvajanje rednega študija delno pokriva iz sredstev namenjenih izrednemu
študiju.
Nastale odhodke univerza krije iz lastnih sredstev. Z omejenimi proračunskimi sredstvi, ki so univerzi
namenjena za izvajanje osnovne dejavnosti, je posledično omejena tudi možnost uspešnega
gospodarjenja, kar se odraža na rezultatu poslovanja, ki iz leta v leto upada. V letu 2007 je iz naslova
izvajanja javne službe univerza ponovno ugotovila letni primanjkljaj sredstev oz. presežek odhodkov
nad prihodki. 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 na področju integracije informacijskih podsistemov na študijskem, kadrovskem in finančnem
področju.

6.4

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

Oceno so tako članice, 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 zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila
o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.
8/07).
UP je v letu 2007 naročila notranjo revizijo poslovanja, ki jo je izvedla zunanja revizijska hiša na
področju javnih naročil.
Na UP je bila v letu 2007 izvedena tudi notranja revizija poslovanja – revizija izvedbe investicije
Armerija – Foresterija, revizija namenske porabe proračunskih sredstev za investicijo in pregled
tekočega poslovanja rektorata in članic, revizijo poslovanja zunanja rev hiša, ki jo je naročilo MVZT,
izvedla pa zunanja revizijska hiša ECUM revizija d.o.o.. Poročilo je rektor prejel od ministrice MVZT
14. 2. 2008.
Ne glede na to, da reviziji nista ugotovili nepravilnosti pri poslovanju, smo na podlagi mnenj pristopili k
postopkom za izboljšanje notranjega poslovanja.

6.5

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

UP je v letu 2007 naredila številne korake v smeri realizacije dolgoročnih ciljev, zastavljenih v
programu dela 2007. Ocenjujemo, da je bila najmanj uspešna na področju naslednjih zastavljenih
ciljev:
- Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev: UP v letu 2007 ni povečala sinergijskega
delovanja med svojimi članicami pri razvijanju interdisciplinarnih študijskih programov. Razlogi so
zlasti v tem, da je imela prioriteto prenova študijskih programov, kakor tudi potreba po ponudbi novih
študijskih programov posameznih članic UP. Ocenjujemo, da se bomo razvoju interdisciplinarnosti bolj
posvetili v letu 2008, na kar že kažejo prvi koraki – dogovori med članicami UP;
- Raziskovanje – temeljni pogoj za kvaliteto izobraževalnega dela: na tem področju so ostali
nerealizirani naslednji cilji: ustrezna sistematizacija in organizacija znanstveno-raziskovalnega in
pedagoškega dela, štipendiranje perspektivnih študentov doma in v tujini ter ustanovitev razvojnega
sklada. UP žal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev do sedaj ni uspela ponuditi štipendije
perspektivnim študentom, smo pa v začetku leta 2008 že zastavili prve korake v smeri oblikovanja
štipendijskega sklada.
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- Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje: UP v letu 2007 še ni ponudila
umetniških študijskih usmeritev, vendar ocenjujemo, da bo to realizirano v letu 2008. UP FHŠ je
namreč že začela s pripravo prvega študijskega programa s področja umetnosti.
Glede na zastavljene kratkoročne prednostne cilje v letu 2007 ugotavljamo, da je UP uspela
realizirati glavnino le-teh. To ocenjujemo kot uspešno, saj je število zaposlenih na posameznih
strokovnih področjih in na ravni vodstva (prorektorji), v primerjavi z univerzama v Ljubljani in Mariboru,
še vedno neustrezno oziroma prenizko. Poleg tega se je v letu 2007 nadaljevala fluktuacija delovnega
kadra, s katero se je univerza soočala že v letu 2006. Z rektorata je v letu 2007 odšlo kar sedem
zaposlenih, od tega glavni tajnik univerze, dve vodji strokovnih služb, en vodja infrastrukturnega
centra, dva informatika in ena oseba, ki je delo opravljala preko javnih del. V letu 2007 smo uspeli
zagotoviti nadomestno zaposlitev le za enega vodjo strokovne službe, medtem ko delo vodje
infrastrukturnega centra (AK) zaenkrat opravlja študentka.
V nadaljevanju izpostavljamo nekatera področja, kjer zastavljenih ciljev še nismo uspeli realizirati v
celoti oziroma v večjem delu:
- Informatizacija univerze: še vedno ni oblikovan kompatibilni informacijski sistem UP za področje
kadrov, računovodstva in temeljnih dejavnosti univerze (izobraževanje, raziskovanje, mednarodno
sodelovanje).
- Investicije in investicijsko vzdrževanje: kljub finančnim težavam je univerza v letu 2007 uspešno
izvedla pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti nekaterih članic. Reševanje prostorskih stisk
ostalih članic ostaja ena izmed prioritetnih aktivnosti univerze v letu 2008;
- Zaposlovanje in kadrovska politika: UP v letu 2007 ni realizirala cilja povečanje števila matično
zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter doseganje ravnovesja med številom redno
zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev in prevzemnikov dela na
podlagi podjemnih pogodb. Razloge je najti zlasti v spremembah izvedb predmetov v posameznih
študijskih programih, v pomanjkanju strokovnjakov za posamezno študijsko področje ter v
pomanjkanju finančnih sredstev. Slednje je tudi glavni razlog za nerealizacijo povečanja števila
strokovnega in administrativnega osebja za tekoče izvajanje dejavnosti oziroma za zapolnitev
kadrovsko podhranjenih strokovnih področij;
- Izobraževalna dejavnost: Glede spremljanja in povečevanja zaposljivosti študentov ostaja še vedno
odprto vprašanje oblikovanja Centra za razvoj osebnostne kariere diplomantov UP, ki naj bi poskrbel
za spremljanje študentov že med študijem (tutorstvo, strokovna študijska praksa), jih seznanjal s
ponudbo na trgu dela ter spremljal kariere diplomantov po zaključku študija na UP. Posebno in
povečano skrb pa bo v pogledu integriranega razvoja univerze morala nameniti povezovanju med
članicami UP pri pripravi interdisciplinarnih študijskih programov, v širšem družbenem kontekstu pa
tudi razvoju koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter aktivnejšemu povezovanju z okoljem, zlasti z
gospodarstvom in drugimi oziroma bodočimi zaposlovalci diplomantov UP.
- Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: načrtovane dodatne aktivnosti za privabljanje
študentov iz tretjih držav niso bile realizirane zaradi pomanjkanja finančnih sredstev;
- Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost: UP zaradi finančnih razlogov in kadrovske
podhranjenosti ni uspela realizirati cilja ustrezne promocije raziskovalne in razvojne dejavnosti UP. V
letu 2007 je sicer skupaj z Univerzo v Ljubljani prijavila projekt v okviru 7. OP »Noč raziskovalcev«, ki
pa ni bil odobren. V začetku leta 2008 smo že zastavili vsebine promocije raziskovalne in razvojne
dejavnosti UP, s poudarkom na povezovanju z gospodarstvom. Pridobivanje mednarodnih sredstev v
okviru programov in projektov EU ni steklo na ravni univerze, saj zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni bilo moč osnovati ustrezne ekipe projektnih managerjev, ki bi delovali usklajeno z nosilci
mednarodnega sodelovanja na pedagoškem in raziskovalnem področju po članicah;
- Promocija univerze: celostna grafična podoba univerze ni bila izdelana zaradi finančnih razlogov in
neusklajenosti med interesi članic UP.

6.6

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo,
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Vzporedno z napori po prevzemu vidnejše mednarodne vloge smo v letu 2007 poskrbeli za
vzpostavitev in razvijanje ustreznega odnosa med univerzo in njenim družbenim okoljem, s katerim bi
preprečili nevarnost pretirane deteritorializacije univerzitetnega sistema. Temu nasprotno smo težili k
povečevanju njene funkcije pri spodbujanju družbenega in s tem tudi regionalnega razvoja ter pri
vzpostavljanju evropskega cilja na znanju temelječe družbe in gospodarstva. Z ustreznim
prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja je UP ohranila dosedanji vzpodbudni odnos
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z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko z opazovanjem in proučevanjem lokalnih procesov v odnosu
do širše mednarodne stvarnosti tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodočnost nove
evropske paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega kontinenta.
Primeri usmerjenega izobraževanja za gospodarstvo ter razvojnih projektov lokalnih skupnosti, ki jih je
v letu 2007 UP še okrepila in razvijala, so Center mediteranskih kultur v Izoli, ki skrbi za identifikacijo,
vrednotenje in trženje tipičnih pridelkov in izdelkov Obalno-kraškega področja, Center za medkulturno
jezikovno komunikacijo, ki ponuja uporabnikom ciljno naravnan program usposabljanja v slovenščini in
več tujih jezikih za potrebe trga dela. Euro-Info Center ter Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru
UP ZRS, pa tudi predstavljata pomembno stičišče med univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem
ter gospodarstvom.
Nenazadnje je bila UP v letu 2007 posebej učinkovita pri razvijanju raznih družbeno relevantnih
nacionalnih projektov na področju ekonomskega, predvsem poslovnega in turističnega 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 2007-2013 ter pri razvijanju projektov in programov čezmejnega
povezovanja ter sistemske integracije, zlasti v okviru programa INTERREG in CADSES..
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7 UNIVERZA V ŠTEVILKAH
7.1

Izobraževalna dejavnost
Tabela 21: Število dosedanjih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki se izvajajo na univerzi
v študijskem letu 2007/2008, primerjava načrta in realizacije na članici
Stari študijski programi

Študijski
programi

1

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

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT
0

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

0

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT
3

3

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT
3

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1
2
1

1
2
1

0
-

0
-

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2007/2008
REALIZACIJA

Univerzitetni
programi
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2007/2008
REALIZACIJA

Specialistični
programi za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT

Specialistični
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

0

4

4

0

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA
3
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Stari študijski programi

Študijski
programi

izobraževanju
Management
v evropskem
okolju
UP PEF
Predšolska
vzgoja
Razredni
pouk
Matematika
in
računalništvo
UP
TURISTICA
Hotelirstvo in
turizem
UP VŠZI
Zdravstvena
nega
SKUPAJ

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2007/2008
REALIZACIJA

Univerzitetni
programi
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2007/2008
REALIZACIJA

Specialistični
programi za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT

Specialistični
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

6

6

2

2

4

4

4

4

Pojasnila k tabeli 1:
1
1
UP FHŠ stare univerzitetne dodiplomske študijske programe izvaja le še v višjih letnikih (od 2. letnika dalje). Fakulteta ima akreditiran še magistrski oziroma
doktorski študijski program Krasoslovje, ki ga v študijskem letu 2007/08 ne izvaja.
2
UP FM: visokošolski strokovni študijski program ni več razpisan, študenti so vpisani še v absolventski staž in zaključujejo študij

162

Tabela 22: Število novih in prenovljenih študijskih programov (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004), ki se izvajajo na univerzi
v študijskem letu 2007/2008, primerjava načrta in realizacije na članici
Novi študijski programi

Študijski programi

1

UP FHŠ
Dediščina Evrope in
Sredozemlja
Italiijanistika
Filozofija
Geografija
Kulturni
študiji
in
antropologija
Slovenistika
Zgodovina
Arheološka
dediščina
Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja
UP FM
Management
Ekonomija
za
management
Management
in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT
0

Visokošolski
strokovni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA
0

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Študijski
programi
2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

7

3

-

1

1

-

1
1
1

-

-

-

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Študijski
programi
3.
stopnje
za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

7

3

0

0

-

-

-

-

-

-

1
1
1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

1
1

1
1

1
1

1
1

6
1

0
0

0
-

0
-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

163

Novi študijski programi

Študijski programi

Ekonomija in finance
UP FAMNIT
Matematika
Računalništvo
in
informatika
Matematične znanosti
Morska biologija
Varstvo narave
Sredozemsko kmetijstvo
UP TURISTICA
Poslovni
sistemi
v
turizmu
Management turističnih
destinacij
Mediacija v turizmu
Turizem
UP VŠZI
Prehransko svetovanje dietetika
SKUPAJ

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT
0
-

Visokošolski
strokovni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA
0
-

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Študijski
programi
2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

2
1

1
5
-

-

1

1

3

0

1

1

1

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008
NAČRT

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008
NAČRT

Študijski
programi
3.
stopnje
za
študijsko
leto
2007/2008
REALIZACIJA

2
1

0
3
-

2
-

2
-

-

1

1

1

1

3

0

1
1
1
1
1

1
1
3
0
3
0
1

1
0

1
0

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

0

0

1
0

1
0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

5

5

10

10

15

7

2

2

Pojasnila k tabeli 2:
1
UP FHŠ v študijskem letu 2007/08 v 1. letnikih dodiplomskega študija izvaja le študijske programe 1. stopnje. Fakulteta ima akreditiranih pet študijskih
programov 2. stopnje; v študijskem letu 2007/08 se trije programi izvajalo le v 2. letniku (Arheološka dediščina Sredozemlja, Kulturni študiji in antropologija ter
Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja); programa Filozofija in Zgodovina se ne izvajata, saj ju fakulteta ni razpisala. Študijski programi 3. stopnje so v
postopku akreditacije.
2
UP FM v študijskem letu 2007/08 zaradi razpisa starih specialističnih programov ni razpisala študijskih programov 2. stopnje.
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3

UP FAMNIT: študijska programa v študijskem letu 2007/08 nista bila razpisana, ker nista pravočasno pridobila soglasja Senata za akreditacijo pri Svetu RS za
visoko šolstvo.
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Tabela 23: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2007/2008 na članici
Program

Število
programov
za
izpopolnjevane
v študijskem letu
07/08
NAČRT

Število študentov
v programih za
izpopolnjevanje
v študijskem letu
07/08
REALIZACIJA

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)
UP PEF
Pedagoško in pedagoško-andragoško izobraževanje (PI)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika v
prvem in drugem obdobju osnovne šole (1., 2. in 3 del) (PI)
Poučevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu OŠ
UP TURISTICA
Turistični management (DP)
Management turistične destinacije (DP)
SKUPAJ

17
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0

1

1

1
2
1
1
23

0
0
0
0
2

Število
študentov
v
programih za
izpopolnjevanje
(od tega zadnji
letnik)
v
študijskem letu
07/08
NAČRT
170-255
10-15
10-15
10-15/program
10-15/program
10-15/program
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
175
50
30
45/15
del
programa
50
40
20
20
385 – 470

Število
študentov
v
programih za
izpopolnjevanje
(od tega zadnji
letnik)
v
študijskem letu
07/08
REALIZACIJA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
26
0
45/15
del
programa
0
0
0
0
71
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Tabela 24: Število vpisanih študentov v dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 na članici
Študijski
programi

1

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
UP PEF
Predšolska
vzgoja
Razredni

Stari študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni študijski strokovni študijski
programi
programi
Redni Redni
Izredni Izredni
študij študij
študij
študij
07/08 07/08
07/08
07/08
načrt realizacija načrt
realizacija
0
0
0
0

Univerzitetni
študijski programi

Univerzitetni
študijski programi

Specialistični
študijski programi

Magistrski
študijski programi

Doktorski študijski
programi

Redni
študij
07/08
načrt
414

Redni
študij
07/08
realizacija
314

Izredni
študij
07/08
načrt
25

Izredni
študij
07/08
realizacija
12

Štud.
leto
07/08
načrt
0

Štud. leto
07/08
realizacija

Štud. leto
07/08
realizacija
56

Štud.
leto
07/08
načrt
45

Štud. leto
07/08
realizacija

0

Štud.
leto
07/08
načrt
98

37

-

-

-

-

132

90

7

2

-

-

18

5

18

10

-

-

-

-

90

80

18

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109
83

80
64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

21

15

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

30

12

10

5
5

2
-

8
8

2
-

0
-

0
-

0
-

0
-

590
550

266
256

600
600

368
368

70
70

35
35

-

-

-

-

-

-

-

-

40

10

-

-

-

-

140

136

160

126

285

252

0

0

0

0

0

0

0

0

140

136

160

126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

185

184

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2
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Študijski
programi

Stari študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni študijski strokovni študijski
programi
programi
Redni Redni
Izredni Izredni
študij študij
študij
študij
07/08 07/08
07/08
07/08
načrt realizacija načrt
realizacija

Univerzitetni
študijski programi

Univerzitetni
študijski programi

Specialistični
študijski programi

Magistrski
študijski programi

Doktorski študijski
programi

Redni
študij
07/08
načrt

Izredni
študij
07/08
načrt

Izredni
študij
07/08
realizacija

Štud.
leto
07/08
načrt

Štud. leto
07/08
realizacija

Štud.
leto
07/08
načrt

Štud. leto
07/08
realizacija

Štud.
leto
07/08
načrt

Štud. leto
07/08
realizacija

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

12

590

266

698

424

115

72

Redni
študij
07/08
realizacija

pouk
Matematika
in
100
68
računalništvo
UP
380
244
700
421
0
0
0
TURISTICA
Hotelirstvo in
380
244
700
421
turizem
UP VŠZI
270
278
135
119
0
0
0
Zdravstvena
270
278
135
119
nega
SKUPAJ
795
658
1.003
666
699
566
25
Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.

Pojasnila k tabeli 4:
1
UP FHŠ: Načrtovano število vpisanih študentov dodiplomskih študijskih programov za študijsko leto 2007/08 ni realizirano v predvidenem obsegu, razlog je
nizka prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik za študijsko leto 2007/08. Nizka prehodnost in s tem manjše število vpisanih študentov je opazna na vseh starih
študijskih programih, razen na starem programu Kulturni študiji in antropologija, ki se v študijskem letu 2007/08 izvaja v višjih letnikih (od 2. letnika dalje). Prav
tako se je precej študentov predvsem iz 1. letnika izpisalo, kar dodatno prispeva k nižji prehodnosti. Tudi na podiplomskih študijskih programih je bil v študijskem
letu 2007/08 predviden večji vpis kandidatov tako v 1. letnik magistrskega kot tudi 3. letnik doktorskega študija.
2
UP PEF: Število rednih študentov v študijskem letu 2007/2008 na študijskih programih Razredni pouk in Predšolska vzgoja je v okviru načrtovanega, manj od
načrtovanih pa je vpisanih rednih študentov na študijski program Matematika in računalništvo (predvsem v 1. letnik, razlog je tudi v tem, da se je v okviru UP
ustanovila nova fakulteta FAMNIT s sorodnimi študijskimi programi). Manj je tudi vpisanih izrednih študentov in sicer predvsem zaradi tega, ker ni bilo dovolj
prijavljenih kandidatov za vpis po merilih za prehode v 3. letnik izrednega študija Predšolske vzgoje, zato se ta letnik v študijskem letu 2007/2008 ne izvaja.
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Tabela 25: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 na članici

Študijski programi

1

UP FHŠ
Dediščina Evrope in
Sredozemlja
Italiijanistika
Filozofija
Geografija
Kulturni
študiji
in
antropologija
Slovenistika
Zgodovina
Arheološka
dediščina
Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja
UP FM
Management
Ekonomija
za
management
Management
in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij

Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni študijski strokovni študijski
programi
1. programi
1.
stopnje
stopnje
Redni Redni
Izredni Izredni
študij študij
študij
študij
07/08 07/08
07/08
07/08
načrt realizacija načrt
realizacija
0
0
0
0

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Študijski programi
2. stopnje

Študijski programi
2. stopnje

Študijski programi
3. stopnje

Redni
študij
07/08
načrt
396

Redni
študij
07/08
realizacija
346

Izredni
študij
07/08
načrt
0

Izredni
študij
07/08
realizacija
0

Redni
študij
07/08
načrt
79

Redni
študij
07/08
realizacija
24

Izredni
študij
07/08
načrt
0

Izredni
študij
07/08
realizacija
0

Štud.
leto
07/08
načrt
0

Štud. leto
07/08
realizacija
0

-

-

-

-

62

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59
48
45

48
26
53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

87

-

-

28

8

-

-

-

-

-

-

-

-

45
45

36
46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

4

-

-

-

-

400
400

462
462

800
800

557
557

300
300

212
212

400
400

154
154

480
160

0
0

640
160

0
0

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

0

80

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

0

160

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

0

-

-

169

Študijski programi

Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni študijski strokovni študijski
programi
1. programi
1.
stopnje
stopnje
Redni Redni
Izredni Izredni
študij študij
študij
študij
07/08 07/08
07/08
07/08
načrt realizacija načrt
realizacija
0
0
0
0
-

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Študijski programi
2. stopnje

Študijski programi
2. stopnje

Študijski programi
3. stopnje

Redni
študij
07/08
načrt
120
45
-

Izredni
študij
07/08
načrt
0
-

Redni
študij
07/08
načrt
80
165

Izredni
študij
07/08
načrt
80
0

Štud.
leto
07/08
načrt
25

Redni
študij
07/08
realizacija
71
18
-

Izredni
študij
07/08
realizacija
0
-

Redni
študij
07/08
realizacija
0
32

Izredni
študij
07/08
realizacija
0
0

Ekonomija in finance
UP FAMNIT
Matematika
Matematične znanosti
20
9
10
Računalništvo
in
75
53
30
17
15
informatika
Morska biologija
45
6
2
Varstvo narave
35
0
Sredozemsko
35
0
2
kmetijstvo
UP TURISTICA
212
186
518
269
0
0
0
0
0
44
200
79
0
Poslovni
sistemi
v
106
95
106
49
turizmu
Management turističnih
53
48
256
161
destinacij
Mediacija v turizmu
53
43
156
59
Turizem
0
44
200
79
UP VŠZI
30
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prehransko svetovanje 30
35
dietetika
SKUPAJ
642
683
1.318
826
816
629
400
154
724
100
840
79
25
Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov:
1
UP FHŠ: na študijskih programih 1. stopnje ni velikih odstopanj od načrtovanega števila vpisanih študentov, izjema je študijski program Filozofija, na katerem v
2. letniku nadaljuje študij manj študentov, kot jih je bilo vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2006/07. Za študijske programe 2. stopnje je bil prvotno načrtovan
razpis za vpis za študijsko leto 2007/08, vendar se je kasneje fakulteta odločila, da bodo ti programi razpisani, ko bodo študenti na študijskih programih 1. stopnje
UP FHŠ zaključili študij. V študijskem letu 2007/08 so na študijskih programih 2. stopnje študenti tako vpisani le v 2. letnik.
2
UP FAMNIT: študijska programa v študijskem letu 2007/08 nista bila razpisana, ker nista pravočasno pridobila soglasja Senata za akreditacijo pri Svetu RS za
visoko šolstvo.
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Štud. leto
07/08
realizacija
9
6
3
0
0
9

Tabela 26: Število diplomantov, ki so končali dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004),
po vrsti študijskega programa v letu 2007 na članici
Študijski programi

1

UP FHŠ
Geografija
kontaktnih
prostorov
Kulturni
študiji
in
antropologija
Zgodovina
Evrope
in
Sredozemlja
Filozofija in teorija vizualne
kulture
UP FM
Management
Management
v
izobraževanju
Management v evropskem
okolju
UP PEF
Predšolska vzgoja
Razredni pouk
Matematika
in
računalništvo

Stari študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni
programi – redni programi
–
študij
izredni študij
Leto Leto
Leto Leto
200
2007
200
2007
7
realizacij 7
realizacij
načr a
načr a
t
t
0
0
0
0

Univerzitetni
programi – redni
študij

Univerzitetni
programi
izredni študij

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto
200
7
načr
t
40

Leto
2007
realizacij
a

Leto
2007
realizacij
a

24

Leto
200
7
načr
t
0

Leto
2007
realizacij
a

0

Leto
200
7
načr
t
6

Leto
2007
realizacij
a

0

Leto
200
7
načr
t
2

Leto
2007
realizacij
a

0

Leto
200
7
načr
t
0

1

0

2

1

–

2

-

-

-

-

20

8

-

-

-

-

-

-

-

-

20

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

2

1

80
80

42
42

150
150

53
53

0
-

0
-

0
-

0
-

170
100

192
160

10
10

17
17

3
3

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

70

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
20
-

26
26
-

20
20
-

18
18
-

38
30

38
35

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

8

3

-

-

-

-

-

-

-

-
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Študijski programi

UP TURISTICA
Hotelirstvo in turizem
UP VŠZI
Zdravstvena nega
SKUPAJ

Stari študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni
programi – redni programi
–
študij
izredni študij
Leto Leto
Leto Leto
200
2007
200
2007
7
realizacij 7
realizacij
načr a
načr a
t
t
65
72
120
155
65
72
120
155
60
26
25
9
60
26
25
9
225
166
315
235

Univerzitetni
programi – redni
študij

Univerzitetni
programi
izredni študij

Leto
200
7
načr
t
0
0
78

Leto
200
7
načr
t
0
0
0

Leto
2007
realizacij
a
0
0
62

–

Leto
2007
realizacij
a
0
0
0

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto
200
7
načr
t
0
0
170

Leto
200
7
načr
t
0
0
12

Leto
200
7
načr
t
0
0
9

Leto
2007
realizacij
a
0
0
192

Leto
2007
realizacij
a
0
0
17

Leto
2007
realizacij
a
0
0
3
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Tabela 27: Število diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),
po vrsti študijskega programa v letu 2007 na članici
Študijski programi

1

UP FHŠ
Arheološka
dediščina
Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja
Kulturni
študiji
in
antropologija
UP FM
Management
Ekonomija
za
management
Management
in
organizacija
Management poslovne
informatike
Management tehnologij
Management in finance
UP FAMNIT
Matematika
Računalništvo
in
informatika
Matematične znanosti

Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni
študijski
študijski
programi
1. programi
1.
stopnje – redni stopnje – izredni
študij
študij
Leto Leto 2007 Leto Leto 2007
2007 realizacija 2007 realizacija
načrt
načrt
0
0
0
0

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje – redni
študij

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje – izredni
študij

Študijski
programi
2.
stopnje – redni
študij

Študijski
programi
2.
stopnje – izredni
študij

Študijski
programi
stopnje

Leto
2007
načrt
0

Leto 2007
realizacija

Leto 2007
realizacija

0

Leto
2007
načrt
0

Leto 2007
realizacija

2

Leto
2007
načrt
0

Leto 2007
realizacija

0

Leto
2007
načrt
0

Leto 2007
realizacija

0

Leto
2007
načrt
0

3.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

20
20

18
18

50
50

32
32

10
10

20
20

300
300

182
182

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Študijski programi

Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni
študijski
študijski
programi
1. programi
1.
stopnje – redni stopnje – izredni
študij
študij
Leto Leto 2007 Leto Leto 2007
2007 realizacija 2007 realizacija
načrt
načrt
0
0
0
0

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje – redni
študij

Univerzitetni
študijski
programi
1.
stopnje – izredni
študij

Študijski
programi
2.
stopnje – redni
študij

Študijski
programi
2.
stopnje – izredni
študij

Študijski
programi
stopnje

Leto
2007
načrt
0

Leto
2007
načrt
0

Leto
2007
načrt
0

Leto
2007
načrt
30

Leto
2007
načrt
0

Leto 2007
realizacija

Leto 2007
realizacija

Leto 2007
realizacija

Leto 2007
realizacija

3.

Leto 2007
realizacija

Morska biologija
UP TURISTICA
0
0
4
5
0
Poslovni
sistemi
v
turizmu
Management turističnih
destinacij
Mediacija v turizmu
Turizem
0
4
30
5
UP VŠZI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prehransko svetovanje dietetika
SKUPAJ
20
18
50
32
10
20
300
182
0
6
30
5
0
0
Pojasnila k tabeli 7:
1
UP FHŠ: ker so bili novi in prenovljeni študijski programi 1. stopnje prvič razpisani v študijskem letu 2006/07, v letu 2007 ni bilo pričakovati diplomantov. Prav
tako ni bilo pričakovati diplomantov na študijskih programih 2. stopnje, vendar sta zaradi priznavanja kreditnih točk in opravljenih obveznosti dva študenta
študijskega programa Arheološka dediščina Sredozemlja v letu 2007 zaključila študij.
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Tabela 28: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2007/2008
Študijska
1
skupina

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija
po
študijskih
2
programih
Število
1
članic

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

1
4
1
-

uvrščenih
Študijsko
leto 07/08
načrt

705
2.127
120
-

Študijsko
leto
07/08
realizacij
a
674
1.791
71
-

Št.
diplomantov
rednega
dodiplomskega
študija po študijskih
3
programih
Leto
Leto
2007
2007
načrt
realizacij
a

Št. študentov 2. stopnje
rednega študija po
novih
študijskih
2
programih

Št. diplomantov 2.
stopnje
rednega
študija
po
novih
študijskih programih

Študijsko
leto 07/08
načrt

Leto
2007
načrt

Leto
2007
realizacij
a

110
223
-

480
79
165
-

0
-

6
-

80
186
-

Študijsko
leto
07/08
realizacij
a
0
68
32
-

Pojasnila k tabeli 8:
1
UP FM je uvrščena v 1. študijsko skupino, UP FAMNIT v 3. študijsko skupino, vse ostale članice pa so v 2. študijski skupini.
2
Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.
3
Upoštevani so študenti oz. diplomanti dosedanjih študijskih programov ter prenovljenih študijskih programov 1. stopnje.
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Tabela 29: Kazalniki (dodiplomski študij) za izobraževalno dejavnost
Redni študij
Študijski program

Članica

Načrt za študijsko
leto 2007/08
(leto 2007)

Izredni študij
Realizacija
študijsko
2007/08
(leto 2007)

za
leto

Načrt za študijsko
leto 2007/08
(leto 2007)

Realizacija
študijsko
2007/08
(leto 2007)

55
55
88
80
75
-

31
43
91,7
74,7
80
-

30
4
1,5
6,8
8
-

22,2
5,7
0,8
6,26
2
-

5,4
4
6
-

6,4
3,1
6,79
-

za
leto

1

Kazalnik : Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %
Geografija kontaktnih prostorov UN
80
28
Slovenistika UN
80
51,5
Zgodovina UN
80
40,8
UP FHŠ
Dediščina Evrope in Sredozemlja UN, 1. st.
85
62,5
Italijanistika UN, 1. st.
90
31
Kulturni študiji in antropologija UN, 1. st.
90
66
Filozofija UN, 1. st.
70
16,7
Management UN, 1. st.
55
73
UP FM
Management VS, 1. st.
55
61
Razredni pouk UN
97,5
89,4
UP PEF
Matematika in računalništvo UN
70
57,9
Predšolska vzgoja VS
90
93,9
UP TURISTICA
Hotelirstvo in turizem VS
70
72,4
UP VŠZI
Zdravstvena nega VS
85
75
2
Skupaj univerza
1
Kazalnik : Odstotek ponavljavcev
UP FHŠ
Vsi študijski programi
4
4,8
UP FM
Vsi študijski programi
7
7,9
UP PEF
Vsi študijski programi
1,5
3,1
UP TURISTICA
Vsi študijski programi
13,5
9,3
UP VŠZI
Vsi študijski programi
4
5
2
Skupaj univerza
1
Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni študijski programi
UP FM
Management VS
5,3
5,9
UP PEF
Predšolska vzgoja VS
4
4,3
UP TURISTICA
Hotelirstvo in turizem VS
6,2
6,06
UP VŠZI
Zdravstvena nega VS
4
4,5
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Redni študij
Študijski program

Članica

2

Načrt za študijsko
leto 2007/08
(leto 2007)

Izredni študij
Realizacija
študijsko
2007/08
(leto 2007)
-

za
leto

Načrt za študijsko
leto 2007/08
(leto 2007)

Realizacija
študijsko
2007/08
(leto 2007)
-

za
leto

Skupaj univerza
1
Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni študijski programi
UP FHŠ
Vsi študijski programi
5
5
UP PEF
Oba univerzitetna študijska programa
5
5,5
2
Skupaj univerza
Pojasnila k tabeli 9:
Podatki UP FAMNIT v tabeli niso navedeni, saj so v letošnjem študijskem letu 2007/08 študenti prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov.
1
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:
prehodnost iz 1. v 2. letnik: za študijsko leto 2007/08: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2007/2008
se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2006/2007;
odstotek ponavljavcev: za študijsko leto 2007/08: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega
dodiplomskega študija brez absolventov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi: Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih programov
rednega dodiplomskega študija v letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom diplomantov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi: Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov rednega
dodiplomskega študija v letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom diplomantov.
2
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
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Tabela 30: Kazalnik1 (podiplomski študij) – prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik magistrskih študijskih programov (v %)

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP Turistica
2
Skupaj univerza

Študijski program
Geografija kontaktnih prostorov
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
Filozofija in teorija vizualne kulture
Management
Turizem 2. st.

Pričakovani rezultati
2007/08
V
sofinanciranih
študijskih programih
85
85
85
80
-

v študijskem letu
V nesofinanciranih
študijskih programih
-

Realizacija v študijskem letu 2007/08
V
sofinanciranih
študijskih programih
72,7
72,7
0
85
77,3
-

V nesofinanciranih
študijskih programih
24,4
-

Pojasnila k tabeli 10:
1
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:
prehodnost iz 1. v 2. letnik: za študijsko leto 2007/08: število študentov 2. letnika magistrskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2007/08 se deli s
številom študentov vpisanih v 1. letnik na magistrskem študiju v študijskem letu 2006/07.
2
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
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Tabela 31: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

Izredni študij

Načrt
za Realizacija za Načrt
študijsko leto študijsko leto študijsko
2007/08
2007/08
2007/08

Članica

1

UP FHŠ
2
UP FM

UP FAMNIT
Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
3
UP PEF
članici UP
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj UP
1
UP FHŠ
2

UP FM

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi UP FAMNIT
3
UP PEF
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj UP
1
UP FHŠ
2
UP FM

za Realizacija
za
leto študijsko
leto
2007/08

5
5

0
1

0
3

0
1

10

0

0

0

0
0
0
20
5

0
0
0
1
1

0
0
0
3
0

0
0
0
1
0

5

0

3

0

5
0
0
1
16
5
15

0
0
0
0
1
0
13

0
0
0
0
3
0
10

0
0
0
0
0
0
0

UP FAMNIT
3
0
0
0
Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
3
UP PEF
1
0
0
0
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP
UP Turistica
0
0
0
0
UP VŠZI
1
0
0
0
Skupaj UP
25
13
10
0
Pojasnila k tabeli 11:
1
UP FHŠ ugotavlja, da je bilo za štud. leto 2007/08 načrtovano večje število študentov pri meduniverzitetni mobilnosti. Kljub temu, da so študenti seznanjeni z
možnostjo izbiranja izb. predmetov drugih članic UP ter drugih fakultet po Sloveniji, si študenti izbirnih predmetov na drugih fakultetah ne izbirajo. Razlog je tudi v
pestri ponudbi izbirnih predmetov z različnih področij na UP FHŠ, prav tako je izvedba izb. predmetov na UP FHŠ terminsko razpršena, pri seminarjih oz. vajah pa
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se od študentov zahteva prisotnost, kar je težje kombinirati s predmeti na drugih fakultetah po Sloveniji. Za študijsko izmenjavo preko meduniverzitetne mobilnosti
se je odločil le 1 študent UP FHŠ.
2
UP FM je odprta fakulteta: študentom z drugih univerz in visokošolskih zavodov omogoča opravljanje študijskih obveznosti na UP FM. Študentje UP FM se za
mobilnost ne odločajo zaradi nesorodnih programov članic UP in/ali zaradi stroškov v primeru mobilnosti na drugi univerzi.
3
UP PEF ugotavlja, da kot je bilo predvideno, v letu 2007med študenti ni bilo izkazanega interesa za meduniverzitetno mobilnost ali za mobilnost med članicami
UP.
Tabela 32: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij

Kazalnik

Članica
1

UP FHŠ
2
UP FM
Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
UP FAMNIT
članici UP
UP Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
1
UP FM
Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
UP FAMNIT
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu
UP Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
1
UP FM
Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
UP FAMNIT
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP
UP Turistica
Skupaj UP

Redni študij
Načrt
za
študijsko leto
2007/08
3
0
6
2
11
10
0
1
2
13
5
0
1
4
10

Realizacija za
študijsko leto
2007/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Izredni študij
Načrt
za
študijsko
leto
2007/08
2
5
0
1
8
20
5
0
1
26
5
10
0
4
19

Realizacija
za
študijsko
leto
2007/08
0
0
0
0
0
7
1
0
0
8
0
0
0
0
0
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7.2

Raziskovalna dejavnost

7.2.1

Tabela 33: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah
Raziskovalni
programi

Članica

UP
FM

UP
PEF

UP
TURISTICA

UP
VŠZI

UP
ZRS

UP
PINT

Obdobje

Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007

Infrastrukturni
programi

Temeljni
projekti

Aplikativni
projekti

Podoktorski
projekti

Število
CRP-ov
v letu
2007

Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc
v
letu 2007

Št.
drugih
projektov
v
letu
2007

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

2

1,35

/

/

2

1,98

1

0,52

1

1

15

6

7

/

/

/

/

2

1,98

1

0,52

1

1

2

6

3

1

0,2

/

/

2

0,29

1

0,15

/

/

4

1

8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

12

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

/

/

/

/

1

0,79

/

/

/

/

1

1

2

/

/

/

/

1

0,79

/

/

/

/

/

1

2

3

7,8

1

1

12

8,08

6

5,62

6

5,1

10

7

43

/

/

/

/

3

2,52

4

4,42

4

3,75

2

7

24

1

0,4

/

/

/

/

2

0,29

1

1

5

2

/
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Raziskovalni
programi
Obdobje

Članica

SKUPAJ

Št. novih
projektov v
letu 2007
Stanje
31.12.2007
Št. novih
projektov v
letu 2007

Infrastrukturni
programi

Temeljni
projekti

Aplikativni
projekti

Podoktorski
projekti

Število
CRP-ov
v letu
2007

Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc
v
letu 2007

Št.
drugih
projektov
v
letu
2007

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

/

/

/

/

/

/

4

1,71

1

1

5

2

8

7

9,75

1

1

17

11,14

10

6,58

8

7,1

36

17

72

/

/

/

/

6

5,29

9

6,65

6

5,75

9

17

43

Komentar k tabeli 10:
UP FHŠ. Vključenost UP FHŠ v raziskovalno dejavnost ni posebej prikazana, saj njeni visokošolski učitelji in sodelavci aktivno sodelujejo v raziskovalnih
programih in raziskovalnih projektih UP ZRS kot nosilci ali sodelavci raziskovalnih programov in projektov na raziskovalnih področjih, ki so tudi področja
delovanja fakultete. Prav tako poteka uspešno sodelovanje z UP ZRS pri organizaciji znanstvenih sestankov in konferenc.
UP FAMNIT. Sodelavci UP FAMNIT se znotraj UP v raziskovalno delo vključujejo na UP PINT.

7.2.2

Tabela 34: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2007

Število
prijav

Število
podeljenih

Število
prodanih

Število
prijavljenih

Število
registriranih
(podeljenih)

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Število
projektov
v
katerih
sodeluje
gospodarstvo
oz.
drugi
uporabniki
znanja in so
krajši
od
enega leta
25
4

/

/

/

/

/

/

/

/

Patenti

Članica

UP
FM
UP

Blagovne znamke

Obdobje

Načrt 2007
Realizacija
2007
Načrt 2007

Število
prodanih

Število
inovacij

Število
projektov
v
katerih
sodeluje
gospodarstvo
oz.
drugi
uporabniki
znanja in so
dolgi vsaj eno
leto
9
9
10
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Število
prijav

Število
podeljenih

Število
prodanih

Število
prijavljenih

Število
registriranih
(podeljenih)

/

/

/

/

/

/

/

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

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

2
5

/
9

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

5
2

2
/

/
/

/
/

1
/

/
/

/
/

1
/

12
15

11
11

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

1
3

8
2

2

/

/

1

/

/

1

40

43

/

/

/

/

/

/

/

27

49

Patenti

Članica

PEF
UP
TURISTICA
UP
VŠZI
UP
ZRS
UP
PINT

SKUPAJ

Blagovne znamke

Obdobje

Realizacija
2007
Načrt 2007
Realizacija
2007
Načrt 2007
Realizacija
2007
Načrt 2007
Realizacija
2007
Načrt 2007
Realizacija
2007
Načrt 2007
Realizacija
2007

Število
prodanih

Število
inovacij

Število
projektov
v
katerih
sodeluje
gospodarstvo
oz.
drugi
uporabniki
znanja in so
dolgi vsaj eno
leto
16
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7.3
7.3.1

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih
Tabela 35: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju

Kazalnik

UP FHŠ
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP FM
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Načrt
za
študijsko
leto
2007/08

Realizacija
Študijsko leto
2007/08

Načrt
za
študijsko leto
2007/0

15
15
20

9
12
10

5
5
25

1
1
18

15

10

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32
50
6

18
43
6

2
0
6

0
1
12

13

13

1

0

0

0

0

1

2

2

0

0

3

3

0

0

Realizacija
Študijsko leto
2007/08
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Kazalnik

UP FAMNIT
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP PEF
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP TURISTICA
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

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Načrt
za
študijsko
leto
2007/08

Realizacija
Študijsko leto
2007/08

Načrt
za
študijsko leto
2007/0

1
0
0

0
0
2

1
0
1

1
0
5

0

1

5

0

0

0

1

0

1

10

1

3

10

10

0

0

10
3
6

12
3
3

0
0
0

0
0
0

10

10

0

0

0

0

0

0

6

3

0

0

6

6

0

0

10
5
4

11
7
5

0
0
0

0
0
0

3

4

0

0

1

1

0

0

Realizacija
Študijsko leto
2007/08
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Kazalnik

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP VŠZI
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP ZRS
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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
UP PINT
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Načrt
za
študijsko
leto
2007/08

Realizacija
Študijsko leto
2007/08

Načrt
za
študijsko leto
2007/0

3

10

0

0

1

1

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

3

1

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

2

0

0

0

18

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Realizacija
Študijsko leto
2007/08
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Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Kazalnik

Načrt
za
študijsko
leto
2007/08

Realizacija
Študijsko leto
2007/08

Načrt
za
študijsko leto
2007/0

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
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizacija
Študijsko leto
2007/08

Obrazložitve:
UP FHŠ
- Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini: nerealizirane izmenjave študentov so predvsem zaradi osebnih razlogov študentov (odpovedi v zadnjem
trenutku zaradi neizpolnjenih študijskih obveznosti na matični instituciji, nezadostna finančna sredstva za odhod v tujino, strah pred novimi izkušnjami….).
- Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji: razlog za nizko število - nepoznavanje slovenskega jezika in s tem nezmožnost sledenja
predavanjem.
- Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu: Erasmus in CEEPUS izmenjave potekajo skladno s programi, ostale
bilateralne izmenjave so podvržene stanju na trgu, ki običajno ne omogoča dovolj finančnih sredstev za izmenjave profesorjev.
- Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji: izvedba je v teku, do razlik prihaja zaradi osebnih
razlogov profesorjev (odpovedi v zadnjem trenutku).
UP FM
Večji del načrtovanih aktivnosti je potekal skladno z načrtom. Ugotavljamo, da je na študij v tujino odšlo precej manj študentov, kot je bilo načrtovano, saj se je
pokazalo, da je študij v tujini za naše študente precej drag, zato se zanj ne odločajo pogosto. Največji presežek je ugotovljen v postavki število gostujočih
profesorjev na podiplomskem študiju - načrtovali smo 6 tujih gostov, gostili pa smo jih 12.
UP FAMNIT
Realizacija na ravni študentov je v okviru načrta, obstaja pa veliko pozitivno odstopanje pri profesorjih oziroma raziskovalcih.
UP PEF
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V letu 2007 se ni povečala mednarodna mobilnost tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, čeprav je UP PEF podpisala nove bilateralne pogodbe. Nekateri
gostujoči visokošolski učitelji in raziskovalci namreč niso iz različnih razlogov opravili napovedane izmenjave.

7.4
7.4.1

Knjižnična dejavnost
Tabela 36: Kazalniki za knjižnično dejavnost

Visokošolska
knjižnica

Obdobje

Načrt za leto
2007
UP FHŠ
Realizacija za
leto 2007
Načrt za leto
UP FM in UP 2007
PEF
Realizacija za
leto 2007
Načrt za leto
2007
UP Turistica
Realizacija za
leto 2007
Načrt za leto
2007
UP VŠZI
Realizacija za
leto 2007
Načrt za leto
2007
UP ZRS
Realizacija za
leto 2007
Načrt za leto
2007
SKUPAJ
Realizacija za
leto 2007

Delež
aktivnih
uporabnikov
z
(študenti,
Število
aktivnih univerz
uporabnikov
visokošolski učitelji
knjižnice
in
sodelavci,
raziskovalci
in
strokovni sodelavci)

Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število Število
zakupljenih
ali gradiva
nabavljenih
obliki
elektronskih enot

1.400

95%

1.000 + 4

8.000 (UP)

/

1.011

97%

1.250 + 4

11.086 (UP)

14

4.800

50%

2.500 + 14

8.000 (UP)

12

5.249

73%

2.796 + 12

11.086 (UP)

11

2.900

97%

1.050

8.000 (UP)

10

3.066

94,6%

790

11.086 (UP)

0

620

84%

1.000

8.000 (UP)

4

492

89%

520

11.086 (UP)

4

220

90%

800 + 2

8.000 (cela UP)

2

222

91,5%

1.000 + 2

11.086 (cela UP)

2

9.940

73%

6.350 + 20

8.000 (cela UP)

28

10.040

83%

6.356 + 18

11.086(cela UP)

31

Število
računalnikov,
pregledanega
preko katerih uporabniki
v elektronski
v
knjižnici
lahko
dostopajo do informacij
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7.5
7.5.1

Upravne naloge univerze
Tabela 37: Kazalniki informatizacije univerze

Kazalniki
Število študentov na računalnik
Odstotek elektronskih prijav na
izpite

Načrt za
2007/2008
(Leto 2007)
13,52
100

študijsko

leto

Realizacija
2007/2008
(Leto 2007)
9,9

za

študijsko

leto

100
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7.6

Seznam okrajšav

AK UP: AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERA MORE: EUROPEAN RESEARCH AREA – MOBILITY RESEARCHERS – EVROPSKI
PROGRAM MOBILNOSTI ZA RAZISKOVALCE
EUA: EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
CENTRI IN INŠTITUTI UP ZRS:
EIC: Euro info center
IZŠ: Inštitut za zgodovinske študije
IBŠ: Inštitut za biodiverzitetne študije
IKARUS: Inštitut za kineziološke raziskave
ISKO: Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo
ISHDŠ: Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije
IDS: Inštitut za dediščino Sredozemlja
IJŠ: Inštitut za jezikoslovne študije
IJŠ: Inštitut za jezikoslovne študije
JMC: Javnomnenjski center
KIN UP: KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KMMS UP: KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ NIT: KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU
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, GOSPODARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MOK: MESTNA OBČINA 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: RAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
SZ UP: SVET ZAUPNIKOV UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
UIP: UNIVERZITETNI INKUBATOR PRIMORSKE
UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
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UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
UP TURISTICA: TURISTICA, VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
ZVKD: ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
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 RAČUNOVODSKO POROČILO
8.1

Računovodske usmeritve

Univerza na Primorskem ima status posrednega proračunskega uporabnika.
Pri pripravi računovodskega poročila za leto 2007 smo upoštevali Pravilnik o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Univerza ima eno pravno
osebnost in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za davek od dohodkov
pravnih oseb.
Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko univerze in predstavljajo univerzo kot
celoto. Računovodski izkazi in računovodsko poročilo univerze je pripravljeno na podlagi podatkov
rektorata UP in članic UP.
Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk smo upoštevali:
-

-

־-

Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06)
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05 in 120/07)
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03)
Pravilnik načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05,138/06 in 120/07)
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04 117/05,
138/06 in 120/07)
Slovenske računovodske standarde (Ur.l. RS, št. 118/05)
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07)
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem.

Skladno z zakonodajo izkazujemo prihodke in odhodke po računovodskem načelu fakturirane
(zaračunane) realizacije oz. nastanku poslovnega dogodka. Zaradi zagotavljanja podatkov o
javnofinančnih prihodkih in odhodkih smo dolžni prihodke in druge prejemke oz. odhodke in druge
izdatke izkazovati tudi po načelu denarnega toka.
Podatke izkazujemo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del
poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost. Pristojno ministrstvo ni določilo 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 2007 smo zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
med tržno dejavnost šteli tudi finančne prihodke iz depozitov, ki presegajo 1.000 EUR.

8.2

Bilanca stanja

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev Univerze na Primorskem, ki se
nanaša na konec obračunskega 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 izločene.
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Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva so ob nabavi izkazana po nabavnih vrednostih, ki se v obdobju
uporabe glede na dobo uporabnosti amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2007 znaša 649.022 EUR.
Največji postavki predstavljata dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročno odloženi stroški.
Pomembno postavko med neopredetenimi dolgoročnimi sredstvi predstavlja najem prostorov v Celju
na podlagi sklenjene pogodbe za dobo 15 let in vlaganja v tuja osnovna sredstva v zvezi z adaptacijo
prostorov na Trgu Brolo za potrebe članice UP Fakultete za management, ki na dan 31.12.2007
predstavlja 421.150 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo tudi vnaprej plačane
najemnine za dobo več let na podlagi sklenjene pogodbe o najemu stare šole v Rakitovcu pri izvajanju
projekta »LIFE-Narava – Ohranitev ogroženih habitatov/vrst na Kraškem robu«, ki se nanaša na UP
ZRS in predstavlja skupno 12.588 EUR.
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami izkazujemo v glavnem licence za računalniške programe.
Opredmetena osnovna sredstva
Med letom pridobljena osnovna sredstva v začetku 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 obračunava posamično. Amortizacija je obračunana
skladno s pravilnikom, ki opredeljuje način in stopnje odpisa neopredmetnih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev.
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.
v EUR
Z.
Št.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva

1.
2.
3.
4.

Zemljišča
Zgradbe
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva
Osnovna sredstva, ki se pridobivajo

31.12.2007

Struktura

31.12.2006

Struktura

25.486.951
3.510.306

100
14

19.935.471
1.398.562

100
7

14.605.776

57

2.208.568

11

2.481.234

10

1.689.180

8

4.889.635

19

14.639.161

73

V okviru opredmetenih osnovnih sredstev, ki so v bilanci stanja izkazana v skupni višini 25.486.951
EUR, zajemamo tudi predujme za opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 165 EUR.
V letu 2007 sta bili zaključena dva velika investicijska projekta, Armerija Foresterija za potrebe
rektorata UP in UP FHŠ ter Novogradnja Portorož, kjer je nove prostore pridobila UP Turistica. Iz tega
naslova smo v letu 2007 vrednosti iz postavke osnovnih sredstev, ki se pridobivajo prenesli med
zgradbe in zemljišča oziroma opremo. Porast omenjenih opredmeteih osnovnih sredstev izhaja v
pretežni meri iz teh dveh investicij.
Osnovna sredstva, ki se pridobivajo, v glavnem vključujejo 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.
Dodatno med osnovnimi sredstvi, ki se pridobivajo, izkazujemo vlaganja v opremo, ki na dan
31.12.2007 še ni bila razpoložljiva za uporabo.
Dolgoročne finančne naložbe
V knjigovodskih evidencah rektorata UP beležimo vrednost dolgoročne finančne naložbe v odvisno
podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) v skupni višini 57.701 EUR.
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Osnovni ustanovni delež v kapital podjetja je bil v letu 2007 povečan z dokapitalizacijo v
vrednosti 20.030 EUR. V letu 2007 smo evidentirali tudi povečanje vrednosti kapitalske
naložbe za pripadajoči znesek ugotovljenega čistega dobička podjetja za leto 2006 v višini 2.092 EUR.

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
v EUR
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
z.št.
ČASOVNE RAZMEJITVE
I.
Denarna sredstva

31.12.2007 31.12.2006
1.574.245
1.513.235

Indeks
07/06
104

335

255

131

1.569.584

1.407.788

111

4.326

105.192

4

Kratkoročne terjatve do kupcev

596.667

526.764

113

1.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

589.785

521.589

113

2.

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

6.882

5.175

133

III.

144.210

80.345

179

3.221.200

1.545.692

208

V.

Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnIkov
kontnega načrta
Kratkoročne finančne naložbe

719.217

2.263.919

32

1.

Kratkoročne fin. naložbe v vrednostne papirje

0

159.343

0

2.

Kratkoročno dana posojila

0

0

3.

Kratkoročno dani depoziti

719.217

2.104.576

1.

Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

2.

Dobroimetje pri bankah v EUR

3.

Dobroimetje pri bankah v tuji valuti

II.

IV.

4.

Druge kratkoročne finančne naložbe

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

VII.

Druge kratkoročne terjatve

VIII. Aktivne časovne razmejitve

enotnega

34

0

0

8.096

15.685

52

34.758

42.052

83

66.520

27.395

243

V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 1.574.245 EUR. Največji del denarnih sredstev odpade
na dobroimetje pri bankah v evrih, ki vključuje sredstva na podračunih pri Upravi RS za javna plačila in
sredstva deponirana v obliki depozita na odpoklic pri poslovnih bankah.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 13% višje glede na lansko leto. V največji 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 obračunskih obdobij in glede na
pričakovanja.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2007 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 144.210 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature. Od tega predstavlja vrednost 36.590 EUR
dani predujem v okviru UP FM dobavitelju za izdelavo novega informacijskega sistema.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo 3.221.200 EUR. Največji delež
terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 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 stroškov delovanja za mesec december 2007
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 2007, ter kratkoročne
terjatve do zakladniškega podračuna v okviru katerih izkazujemo vloge začasno razpoložljivih
denarnih sredstev pri zakladnici Ministrstva za finance.
Začasno razpoložljiva oziroma neporabljena denarna sredstva, ki jih deponiramo v obliki
kratkoročnega depozita pri poslovnih bankah, izkazujemo v okviru kratkoročnih finančnih naložb. Na
dan 31.12.2007 so te v skupni višini 719.217 EUR izkazane v okviru UP Fakultete za management,
UP Visoke šole za zdravstvo in v okviru UP Visoke šole za turizem.

194

Druge kratkoročne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2007 v višini 34.758 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 časovnih razmejitev vodimo zaloge vrednotnic ter vnaprej plačane stroške oziroma
odhodke. Poleg aktivnih časovnih razmejitev, ki se nanašajo na naročnino strokovne literature za leto
2008, predstavljata v okviru aktivnih časovnih razmejitev večji postavki plačilo za prostovoljno dodatno
zavarovanje za zaposlene za leto 2008 v okviru UP FM, ki se delavcem obračuna kot boniteta in
znaša skupaj 23.380 EUR ter najem Microsoft programske opreme, ki se nanaša na prvo polovico
prihodnjega leta v višini 13.272 EUR.
Zaloge
V bilanci stanja izkazujemo na dan 31.12.2007 vrednost zalog v višini 192.481 EUR .
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založbe članic UP Visoke šole za Turizem in UP Fakultete za management.

Kratkoročne obveznosti

v EUR
z.št.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

I.

Kratkoročne
varščine

obveznosti

za

prejete

ll.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

III.

predujme

31.12.2007
in

Indeks
07/06

31.12.2006

54.661

55.256

99

918.135

776.748

118

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

4.496.718

4.583.257

98

1.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

4.484.263

4.542.774

99

2.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

12.299

40.279

31

3.

Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

156

204

76

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

378.966

353.092

107

V.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

20.377

298.225

7

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

100.000

0

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

380.116

0

Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini
4.496.718 EUR. Velik del odprtih postavk predstavljajo obveznosti iz naslova investicij. Od tega
predstavljajo obveznosti do dobaviteljev za investicijske projekte univerze skupno 3.786.532 EUR, vse
obveznosti so zapadle. V letu 2007 je UP na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev, črpala kredit v višini 2.845.694 EUR za plačilo obveznosti
dobaviteljem v okviru projekta Armerija Foresterija (975.485 EUR) ter Novogradnje Portorož
(1.870.209 EUR). Kredit za plačilo vseh obveznosti ni zadostoval, zato so le-te v knjigovodskih
evidencah izkazane v omenjeni višini. V največji meri se te nanašajo na neplačane obveznosti do
dobaviteljev iz naslova investicijskega projekta Armerija Foresterija, v okviru katerega na dan
31.12.2007 izvajalcem dolgujemo še 2.951.097 EUR na podlagi že prejetih računov za izvedena dela.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so v primerjavi z lanskim letom za 18% višje. Postavka se
nanaša na obveznosti iz naslova plač, nadomestil ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja in na z
njimi povezane davke in prispevke pri obračunu plač za mesec december 2007. Postavka dodatno v
okviru UP FM vključuje tudi obveznost do zaposlenih za nadomestilo za delovno obleko, ki je bilo
zaposlenim izplačano v letu 2008.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja beležimo obveznosti do državnih institucij, ki se
nanašajo na dajatve na plače, davek na dodano vrednost ter davek od dohodkov pravnih oseb in
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prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja predstavljajo
tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb. V primerjavi s preteklim letom je
postavka za 7% višja.
V primerjavi s predhodnim letom je bistveno nižja postavka obveznosti, ki jih izkazujemo do
uporabnikov enotnega načrta. V letu 2007 so bile v celoti poravnane obveznosti do Mestne Občine
Koper iz naslova odmere akontacije komunalnega prispevka na podlagi sklenjene Urbanistične
pogodbe o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture za realizacijo načrtovane prostorske
ureditve ter odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
V okviru obveznosti do financerjev izkazujemo skupno 100.000 EUR. Obveznost se nanaša na
kratkoročni kredit, najet na podlagi soglasja Ministrstva za finance pri poslovni banki za premostitev
kratkoročnih likvidnostnih težav UP Pedagoške fakultete. Vračilo kredita zapade v letu 2008.
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se v glavnem nanašajo na zamudne obresti, ki so nastale
zaradi neplačil obveznosti izvajalcem investicijskih del v okviru projekta Armerija Foresterija, v okviru
katerega beležimo že 369.760 EUR obveznosti iz tega naslova.
Pasivne časovne razmejitve
Postavka pasivnih časovnih razmejitev, ki jih na dan 31.12.2007 izkazujemo v skupni vrednosti
1.752.578 EUR, je v primerjavi z lanskim letom za 25% nižja.
Postavko predstavljajo v glavnem prejeti oziroma zaračunani zneski, ki se nanašajo na prihodke,
vendar stroški oz. odhodki, katerim so prejeti zneski namenjeni, v letu 2007 še niso nastali.
Največji delež vseh oblikovanih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo kratkoročno odloženi
prihodki iz naslova obračunane šolnine in drugih prispevkov iz izrednega študija, ki so namenjeni
pokrivanju stroškov za del študijskega leta v naslednjem koledarskem letu. Iz tega naslova je
oblikovanih 1.285.501 EUR kratkoročno odloženih prihodkov.
Preostale časovne razmejitve se v glavnem nanašajo na kratkoročno odložene prihodke iz naslova že
prejetih oziroma zaračunanih sredstev za izvedbo evropskih in domačih projektov vključno z
dotacijami za mobilnost študentov ter organizacijo mobilnosti, v okviru katerih stroški še niso nastali.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Postavka dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev znaša na dan 31.12.2007 skupno 101.276 EUR.
Postavka se v glavnem nanaša na donacije za osnovna sredstva, ki smo jih oblikovali ob prejemu
denarnih sredstev za nakup osnovnih sredstev oz. ob prejemu osnovnih sredstev v naravi. Skladno s
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava smo v letu 2007 donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije prenesli v okvir
dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Doslej smo te izkazovali v okviru dolgoročnih rezervacij.
V okviru postavke dodatno izkazujemo tudi zneske prihodkov, ki se v skladu s slovenskimi
računovodskim standardi še ne vštevajo v prihodke, nanašajo se na pogodbo o plačilu najemnine za
dobo 67 mesecev stare šole v Rakitovcu, financirane iz evropskega LIFE projekta, ki se izvaja v okviru
UP ZRS.
Dolgoročne rezervacije
Vrednost dolgoročnih rezervacij, ki na dan 31.12.2007 predstavlja vrednost 175.263 EUR se v celoti
nanaša na dolgoročne rezervacije UP FM, ki so bile oblikovane v preteklih letih. V letu 2007 ne
izkazujemo novo oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
Dolgoročne finančne obveznosti
V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti izkazujemo dolgoročni 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 dolgoročni kredit z rokom vračila 26 let ter 6 letnim moratorijem na podlagi soglasja pristojnega
ministrstva in končnega 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.
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Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Sklad za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti se
nanaša na neodpisano vrednost osnovnih sredstev. V okviru sklada izkazujemo knjigovodsko
vrednost osnovnih sredstev povečano za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenska
sredstva, ki so se v letu 2007 nanašala na njihovo nabavo. Sklad vodimo ločeno po namenih in virih
financiranja.
V letu 2007 smo s strani pristojnega ministrstva za osnovno nadomestitev in nakup opreme povezane
z izvajanjem pedagoškega procesa ter investicije prejeli sredstva v višini 2.513.829 EUR. V postavko
smo vključili tudi sofinanciranje nabave opreme iz posameznih projektov. Dodatno smo v okviru
postavke evidentirali zagotovljena sredstva v proračunu RS za leto 2008, ki se nanaša na UP Turistico
v višini 726.678 EUR, ter ocenjen vir pridobljenega zemljišča v okviru investicijskega projekta UP
Turistica v vrednosti 1.118.384 EUR.
Sklad premoženja smo v letu 2007 v okviru virov, pridobljenih iz sredstev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, zmanjšali za 160.661 EUR. Sredstva so ostala neporabljena pri
izvajanju investicije UP Visoka šola za zdravstvo Izola, UP jih je v letu 2007 vrnila v proračun RS.
V okviru sklada za dolgoročne finančne naložbe izkazujemo knjigovodsko vrednost dolgoročne
kapitalske naložbe v Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.
V postavki presežka prihodkov nad odhodki izkazujemo v letu 2007 636.024 EUR. V primerjavi s
predhodnim letom je postavka nižja za 51%.

Izvenbilančna evidenca
Obveznost, ki se je v letu 2006 nanašala na plačilo odmerjene akontacije komunalnega prispevka za
objekt Armerije in Foresterije, in je bila zavarovana z bančno garancijo, za kar smo izkazali
izvenbilančne postavke, je bila v letu 2007 poravnana. Iz tega naslova postavke v okviru izvenbilančne
evidence ne izkazujemo.
V letu 2007 smo v izvenbilančni evidenci vključili poroštvo države za zavarovanje kredita, 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 v skupni višini
2.845.694 EUR.

8.3

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je pripravljen za obdobje od 1.1.2007 do
31.12.2007. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja smo skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi upoštevali načelo nastanka poslovnega dogodka.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek odhodkov nad prihodki v višini
461.310 EUR. Presežek odhodkov je v celoti nastal pri izvajanju dejavnosti javne službe in se nanaša
na izvajanje študijske dejavnosti v okviru UP PEF ter nezadostne vire financiranja že zaključene
investicije, presežek je iz tega naslova izkazan v okviru rektorata UP.
Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 20.536.468 EUR in so za 2.229.303 EUR oz. 12 % višji
glede na lansko leto. Celotni prihodki univerze znašajo 20.661.326 EUR.
Celotni odhodki so v primerjavi z lanskim letom višji za 2.695.422 EUR oz. 15% in znašajo skupno
21.122.636 EUR. Stroški so se na račun širitve dejavnosti povečali v glavnem v vseh postavkah.
Visoko postavko predstavljajo tudi finančni odhodki v višini 349.932 EUR, ki se v glavnem v celoti
nanašajo na zamudne obresti neplačanih obveznosti pri izvajanju investicijskega projekta Armerija
Foresterija, ki so jih upniki univerzi zaračunali zaradi neporavnanih gradbenih situacij ter drugih
izvedenih del.
Stroški amortizacije so v primerjavi s predhodnim letom neprimerljivi. V letu 2007 smo aktivirali dve
investiciji, Armerijo Foresterijo s pripadajočo opremo ter novo zgrajeni objekt, v katerem posluje
članica UP Turistica. Iz naslova obeh investicij beležimo porast stroškov amortizacije v skupni višini
280.981 EUR. Omenjeni stroški amortizacije predstavljajo stroške, ki jih ne moremo pokriti v breme
vira.
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8.3.1 Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

8.3.1.1

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ločeno 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 1.1.2007 do 31.12.2007 ustvarili skupno 512.966
EUR presežka odhodkov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 51.656 EUR presežka prihodkov
nad odhodki.
V spodnji preglednici po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo prihodkov in
odhodkov v letu 2007 po virih financiranja:

Opis

Prihodki v EUR

MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost uredba
MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno
dejavnost

Prihodki v
%

Odhodki v EUR

Odhodki v
%

8.385.645

41

9.096.343

43

3.856.287

19

3.727.595

18

766.739

4

725.385

3

Evropski proračun, razpisi izven proračuna RS
(komunitarni programi)

309.183

1

330.295

2

Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne
službe

6.349.633

31

6.300.835

30

Drugi proračunski viri (druga
proračun lokalnih skupnosti)

ministrstva

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
SKUPAJ

in

993.839
20.661.326

5
100

942.183
21.122.636

4
100

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 proračunski prihodki iz tega naslova znašajo 12.241.932 EUR prihodkov. V okviru drugih
proračunskih virov izkazujemo prihodke iz naslova izvajanja projektov, financiranih iz proračuna RS
drugih ministrstev in proračuna lokalnih skupnosti, v skupni višini 766.739 EUR.
Prihodki iz naslova evropskega proračuna oz. razpisov izven proračuna RS v vrednosti 309.183 EUR
zajemajo prihodke iz naslova odobrenih evropskih projektov.
V okviru prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti druge javne službe izkazujemo prihodke iz sredstev
šolnin za izredni in podiplomski študij ter drugih prispevkov v zvezi z študijem. Prihodki vključujejo tudi
prihodke iz naslova projektov, ki imajo naravo javne službe v okviru izvajanja osnovne dejavnosti. V
letu 2007 so bili realizirani v višini 6.349.633 EUR.
V letu 2007 je pozitivno poslovanje doseženo na račun izvajanja tržne dejavnosti, kjer so celotni
prihodki znašali skupno 993.839 EUR, celotni odhodki pa 942.183 EUR. Presežek prihodkov je bil iz
naslova tržne dejavnosti dosežen v višini 51.656 EUR.
Pri izvajanju javne službe je presežek odhodkov dosežen v okviru študijske dejavnosti ter izvajanja
projektov, financiranih izven proračuna RS.
V okviru sredstev za izobraževalno dejavnost beležimo prihodke Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, ki smo jih v letu 2007 prejeli na podlagi Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 ter na podlagi Javnega
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razpisa za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2007. V navedeni postavki dodatno izkazujemo
tudi prihodke za namene študentskih domov. V okviru študijske dejavnosti v letu 2007 beležimo
skupno 710.698 EUR presežka odhodkov, ki se nanaša na prenizka finančna sredstva ministrstva za
izvajanje študijskega procesa. Iz tega naslova je v okviru UP PEF v letu 2007 nastal presežek
odhodkov v višini 307.882 EUR. V okviru študijske dejavnosti beleži UP Turistica tudi del materialnih
stroškov za stare študijske programe, ki iz proračunskih sredstev niso financirani ter stroške izvedbe
študijskega programa Poslovni sistemi v turizmu, ki ga je UP Turistica prvič začela izvajati v
študijskem letu 2007/08, proračunskih sredstev pristojnega ministrstva iz naslova Javnega razpisa za
razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2007 UP Turistica ni prejela. Iz tega naslova beleži članica
UP 132.621 EUR presežka odhodkov, ki ga je krila iz drugih virov. Skupni presežek odhodkov izhaja
tudi iz zamudnih obresti za investicijski projekt Armerija-Foresterija v višini 332.191 EUR. Presežek
prihodkov iz naslova študijske dejavnosti izkazuje le novoustanovljena fakulteta UP FAMNIT, ki je
študijski proces začela prvič v študijskem letu 2007/08. V obdobju pričetka delovanja fakulteta ni
uspela realizirati vseh načrtovanih zaposlitev ter vzpostavitve strokovnih služb, posledično stroški plač
in materialni stroški iz tega naslova niso bili realizirani v načrtovani višini, iz česar izhaja presežek
prihodkov v vrednosti 61.995 EUR.
Pri prihodkih iz tržne dejavnosti posebej prikazujemo še prihodke od intelektualnih storitev ter od
sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:

Vir sredstev

Prihodki v EUR

Prihodki v % od
prihodkov iz tržne
dejavnosti

Prihodki od intelektualnih storitev

124.897

13

Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja*

304.694

31

Drugo

564.248

57

Skupaj

993.839

100

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge
pravne osebe.

V okviru druge tržne dejavnosti beležimo 993.839 EUR prihodkov. Med prihodki iz tržne dejavnosti
izkazujemo prihodke iz naslova opravljanja založniške dejavnosti, seminarske dejavnosti, svetovanje
ter izvedba projektov, ki jih ne moremo šteti za javno službo. Med tržne prihodke prištevamo tudi
prihodke od najemnin, obresti iz vezanih vlog ter prihodke iz naslova odtujitve osnovnih sredstev.

8.3.1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije. Za leto 2007 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 3.408.566
EUR in je v primerjavi s predhodnim letom višji za 2.517.799 EUR. Presežek odhodkov izhaja delno iz
primanjkljaja proračunskih sredstev pri izvajanju študijske dejavnosti in iz investicijskih vlaganj. V letu
2007 smo iz sredstev dolgoročnega kredita poravnali obveznosti iz investicij v skupni višini 2.845.694
EUR. Poleg tega smo sredstva za plačilo preostalih plačanih obveznosti črpali iz preostalih namenskih
proračunskih sredstev, ki smo jih za Novogradnjo Portorož prejeli v letu 2006.

8.3.1.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V okviru izkaza računa finančnih terjatev in naložb izkazujemo 20.030 EUR. Znesek se nanaša na
postavko povečanja kapitalskih deležev in naložb. V letu 2007 je UP v omenjeni višini povečala
kapitalsko udeležbo v odvisnem podjetju Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.

8.3.1.4 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
V letu 2007 je UP na podlagi poroštva države pridobila dolgoročni kredit v višini 2.845.694 EUR za
financiranje obveznosti iz investicij. V letu 2007 je UP za kratkoročno premostitev likvidnostnih težav
UP PEF in UP FHŠ najela tudi kratkoročni kredit v skupni višini 330.000 EUR. Od tega je kredit v višini
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230.000 EUR že odplačan, preostali del v višini 100.000 EUR bo odplačan v letu 2008. Upoštevajoč
povečanje sredstev iz še ne odplačanega kredita ter plačilo povečanega kapitalskega deleža, izhaja iz
izkaza računa financiranja zmanjšanje sredstev na računih v višini 482.902 EUR.

8.4

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna republike slovenije

Univerza je v letu 2007 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, in pogodbe o financiranju,
univerzi nakazalo skupno 6.162.711 EUR za študijsko dejavnost, 120.180 EUR za študijske programe
druge stopnje, 384.495 EUR za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti. V letu 2007 je
univerza pridobila tudi sredstva s prijavo na Javni razpis za razvojne naloge v visokem šolstvu v
skupni višini 1.472.985 EUR, od tega 1.411.571 EUR za nove študijske programe. Sredstva za
študijsko dejavnost so bila v glavnem porabljena za stroške plač, ki predstavljajo največji 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 prvič začela izvajati študijski proces, ni uspela
realizirati novih zaposlitev.
Za univerzitetni šport je bilo v letu 2007 na podlagi uredbe in notranjih meril, ki urejajo razporejanje
letnih sredstev UP, namenjenih skupno 60.803 EUR iz sredstev za študijsko dejavnost po uredbi, ter
dodatno 15.318 EUR iz razvojnih nalog ter sredstev prejetih za študijske programe 2. stopnje. Iz
naslova univerzitetnega športa izhaja presežek odhodkov v višini 3.366 EUR, sredstva bodo
porabljena ob plačilu računa za mesec december ob zapadlosti v letu 2008. Pri izvajanju obštudijske
dejavnosti je UP prejela tudi sredstva za interesno dejavnost študentov v višini 4.347 EUR.
V okviru razvojnih nalog beležimo tudi sredstva iz projektov, ki so sofinancirani iz strukturnih skladov.
Iz tega naslova je bilo v letu 2007 realiziranih skupno 166.736 EUR izdatkov.
Za izvajanje nacionalno pomembnih nalog je univerza prejela 31.776 EUR, od tega 7.221 EUR za
kritje izdatkov Visokošolsko prijavno–informacijske službe, ki so bili v letu 2007 plačani v višini 6.984
EUR, preostali del v višini 237 EUR bo porabljen ob zapadlosti prejetih računov v letu 2008. Vrednost
24.555 EUR je UP prejela za kritje izdatkov, ki se nanašajo na izpopolnjevanje iz znanja slovenskega
jezika za tujce v okviru UP FHŠ.
Na področju 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 2007 skupno 3.726.308 EUR, dodatno 613.388 EUR iz drugih proračunskih virov. Sredstva do
bila v glavnem porabljena za plače ter materialne stroške, manjši del za opremo. Neporabljena
sredstva so izkazana v višini 78.846 EUR, v največji meri v okviru UP PINT.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v letu 2007 zagotovilo tudi sredstva za
investicije in univerzi iz tega naslova nakazalo 2.433.713 EUR za investicijske projekte, 18.788 EUR
za investicijsko dokumentacijo, 133.892 EUR za investicijsko vzdrževanje, od tega 103.892 EUR za
investicijsko vzdrževanje študentskih domov ter 61.328 EUR za nabavo in osnovno nadomestitev
opreme za izvajanje pedagoškega procesa.
V okviru investicijskih izdatkov, ki v letu 2007 za izvajanje investicij znašajo skupno 2.663.387 EUR,
smo realizirali tudi plačila računov prejetih in zapadlih v letu 2007, za katere pa smo sredstva prejeli
pred tekočim letom.

8.5

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti

V letu 2007 smo iz proračuna lokalnih skupnosti največji delež sredstev v višini 74.052 EUR prejeli za
sofinanciranje nacionalnih projektov in enega Interreg projekta, ki se izvajajo v okviru UP ZRS.
Dodatno smo sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti prejeli tudi za izvajanje projektov v okviru UP
VŠZI ter UP FHŠ, dodatno je UP FM iz proračuna lokalne skupnosti prejela sredstva po pogodbi o
izvedbi mladinskega raziskovanja za študijsko leto 2007/2008.

8.6

Druge računovodske informacije

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnega poročila podajamo pojasnila, ki se nanašajo na
razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k njima.
Večino izmed pojasnil smo predhodno že podali in jih v nadaljevanju le povzemamo.
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8.6.1

Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe
in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
Za javno službo oz. dejavnost štejemo:

prispevke študentov za izvajanje študijskega programa
-

šolnine za izvajanje študijskega programa - izredni študij, podiplomski,študij
prihodke drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa
izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in opravljanje storitev, ki se neposredno
nanašajo na izvajanje raziskovalne dejavnosti
izvajanje dejavnosti študentskih domov
finančne prihodke iz naslova obresti na računih
finančne prihodke iz naslova obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah do 1.000 EUR
letno

Za tržno dejavnost štejemo:
- založbo,
- prihodke pridobljene za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (tečaji, projekti…)
- najemnine
- obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah nad 1.000 EUR letno
- prihodke, dosežene z odsvojitvijo osnovnih sredstev
Prihodke v poslovnih knjigah evidentiramo dejansko po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih
računov. Podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije,
smo ugotovili na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in
prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

8.6.2 Oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih
V letu 2007 rezervacij nismo oblikovali.

8.6.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki
V letu 2007 beležimo presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 461.310 EUR. Kot smo
predhodno že pojasnili, je presežek posledica prenizkih proračunskih sredstev za izobraževalno
dejavnost, ter pomanjkanja sredstev za dokončanje financiranja investicijskega projekta Armerija
Foresterija in s tem dokončnega poplačila obveznosti do dobaviteljev za investicije, zaradi česar
nastajajo visoke zamudne obresti. V letu 2007 beležimo presežek prihodkov nad odhodki pri UP
Fakulteti za management, UP Turistici, UP Visoki šoli za zdravstvo, UP Fakulteti za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije, obeh inštitutih univerze UP Znanstveno raziskovalnem
središču in UP Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede, z minimalnim presežkom
prihodkov je poslovanje v letu 2007 zaključila tudi članica UP Študentski domovi.
V spodnji preglednici prikazujemo ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki, ločeno navajamo tudi
presežek, dosežen po vrstah dejavnosti ter po načelu denarnega toka:
Vsebina

Prihodki v letu
2006

v EUR
Odhodki v letu
Presežek
2006

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

20.661.326

21.122.636

-461.310

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka

22.283.071

25.691.637

-3.408.566

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti-javna služba

19.667.487

20.180.453

-512.966

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti-tržna dejavnost

993.839

942.183

51.656

Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti bo namenjen izvajanju izobraževalne in
znanstveno raziskovalne dejavnosti.
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8.6.4

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in obveznosti, ki so do konca leta zapadle v
plačilo
V bilanci stanja izkazujemo skupno 596.667 EUR odprtih terjatev do kupcev, ki se v glavnem nanašajo
na šolnine za izredni dodiplomski in podiplomski študij. Pri oblikovanju popravkov vrednosti terjatev
upoštevamo izkušnje iz preteklih obračunskih obdobij in glede na pričakovanja.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev upoštevajoč likvidnostne možnosti poravnavamo sproti
oziroma ob zapadlosti. Kot izjemo smo predhodno že izpostavili odprte obveznosti do dobaviteljev, ki
se nanašajo na investicijo v objekt Armerija Foresterija, kjer na dan 31.12. beležimo že 2.951.097
EUR zapadlih obveznosti. Skupne že zapadle obveznosti na področju investicijskih projektov
vključujejo tudi odprte obveznosti za gradnjo v Portorožu in znašajo skupno 3.786.532 EUR. V letu
začetku leta 2008 pričakujemo priliv namenskih proračunskih sredstev za plačilo obveznosti
dobaviteljem za že zaključeni investicijski projekt Novogradnja Portorož v višini 726.678 EUR. V letu
2007 smo uspeli črpati tudi odobreni kredit na podlagi državnega poroštva, vendar ta za plačilo vseh
obveznosti ni zadostoval.

8.6.5 Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna in neopredmetena osnovna sredstva
V okviru pasive bilance stanja izkazujemo bilančno postavko sklad premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva. Postavko tvori knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, povečana za znesek sredstev neporabljene obračunane
amortizacije ter znesek namenskih denarnih sredstev, ki smo jih prejeli za njihovo pridobitev. Nabavo
osnovnih sredstev financiramo v glavnem iz sredstev proračuna RS, manjši del iz sredstev prejetih v
okviru evropskih projektov.
Osnovna sredstva financiramo tudi iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki.

8.6.6 Naložbe prostih denarnih sredstev
Z donosi iz naložb prostih denarnih sredstev povečujemo finančne prihodke. Pri nalaganju prostih
denarnih sredstev upoštevamo načelo varnosti, likvidnosti in donosnosti. Največkrat prosta denarna
sredstva nalagamo v depozite na odpoklic, depozite pri poslovnih bankah, višje vrednosti prostih
denarnih sredstev pa deponiramo za krajši rok pri zakladnici Ministrstva za finance.

8.6.7

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

v EUR
STALNA SREDSTVA
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne kapitalske naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja

31.12.2007

31.12.2007

Indeks 07/06

649.022

666.910

22.978.706

17.621.093

97
130

2.508.245

2.315.428

108

57.701

35.578

162

0
0

0
0

Največja vrednostna sprememba stalnih sredstev je vidna pri postavki nepremičnine. V letu 2007 smo
dokončno zaključili dva investicijska projekta, nadaljevali smo tudi z investiranjem v investicije v teku
za pridobitev prostorov za univerzo in njene članice. Povečanje stalnih sredstev beležimo tudi iz
naslova dolgoročnih finančnih naložb, ki so v primerjavi z lanskim letom višje za pripadajoči delež
čistega dobička o ter za povečano udeležbo v osnovnem kapitalu odvisnega podjetja.

8.6.8

Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo
za opravljanje dejavnosti
Redni odpis opredmetenih osnovnih sredstev opravljamo na podlagi stopenj, ki so določene v
»Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
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osnovnih sredstvih.« V letu 2007 smo za celoten obračun 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 računalniško opremo, šolsko pohištvo
in pohištvo v študentskem domu ter učila in laboratorijsko opremo.

8.6.9 Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
V letu 2007 v okviru izvenbilančne evidence izkazujemo postavko za poroštvo države pri najetem
kreditu na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev v skupni višini
2.845.694 EUR.

8.6.10 Popis sredstev, izplačanih na podlagi sodnih, drugih odločb ter izvensodnih poravnav
V letu 2007 je UP na podlagi prejetega sodnega sklepa poravnala obveznost, ki jo je prevzela s
pripojitvijo Visokošolskega središča v Kopru. Obveznost je izhajala iz naslova zaračunane najemnine
za poslovni prostor v Kopru, ki ga je v letu 2003 uporabljala Fakulteta za humanistične študije, takrat
še samostojna pravna oseba. Na podlagi sodnega sklepa, s katerim je bila dovoljena predlagana
izvršba upnika, je Uprava RS za javna plačila zasegla sredstva na podračunu. Univerza je iz tega
naslova poravnala dolg upniku ter vse pripadajoče pravdne in izvršilne stroške ter zamudne obresti v
višini 7.065 EUR.
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