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1 POROČILO REKTORJA
Leto 2010 je bilo za Univerzo na Primorskem (UP) zaznamovano s strateško odločitvijo po potrebi za
večjo mednarodno vpetost in prepoznavnost univerze. Skladno s tem je bil sprejet Program
internacionalizacije UP 2010–2013, ki določa cilje in ukrepe za okrepitev mednarodne razsežnosti na
vseh ključnih področjih delovanja univerze (izobraževanje, raziskovanje, upravljanje, zagotavljanje
kakovosti). Program internacionalizacije med drugim predvideva vzpostavitev Centra za mednarodno
sodelovanje UP, ki bo skrbel za koordiniranje in pospeševanje dejavnosti UP na področju mednarodne
mobilnosti in evropskih razvojnih projektov. Na področju pridobivanja in izvajanja projektov
čezmejnega sodelovanja se je UP tudi v letu 2010 potrdila kot ena vodilnih ustanov v RS (na
Programu Slovenija – Italija je UP vključena v 6 od skupaj 13 odobrenih strateških projektov).
UP se je tudi aktivno vključila v strateške procese EU in oblikovala svojo strategijo ter prevzela načela
Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev za obdobje
2010–2014. Listina in Kodeks sta dokumenta, ki ju je Evropska komisija leta 2005 objavila v obliki
priporočila. Dokumenta vsebujeta niz splošnih načel in zahtevkov, ki določajo vloge, odgovornost in
pravice raziskovalcev, pa tudi delodajalcev oziroma financerjev. Na osnovi teh načel je UP oblikovala
svojo kadrovsko strategijo za raziskovalce in se tako kot druga slovenska univerza (ob Univerzi v
Mariboru) pridružila številnim evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo
raziskovalno delo.
Posebej velja izpostaviti uspešno zaključeno zunanjo evalvacijo, ki jo je izvedla Evropska zveza
univerz (EUA). V novembru so nam evalvatorji predstavili vmesno poročilo, v začetku leta 2011 pa
smo prejeli končno poročilo, ki bo osnova za razprave o uvedbi potrebnih sprememb in dopolnitev
Srednjeročne strategije UP.
V letu 2010 so bili uspešno zaključeni vsi postopki za pridružitev Visoke šole za dizajn iz Ljubljane
(VŠD) k Univerzi na Primorskem. 16. 12. 2010 je k pridružitvi podal soglasje UO UP, 22. 12. 2010 pa
še Senat UP. 26. 1. 2011 sta UP in VŠD podpisali pogodbo o pridružitvi, ki predvideva dopolnitev oz.
prilagoditev temeljnih aktov. O možnosti pridruženega članstva smo se v letu 2010 dogovarjali tudi s
Fakulteto za uporabne družbene študije Nova Gorica in Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Pogajanja in
postopki so še v teku.
UP je v letu 2010 realizirala večino načrtovanih aktivnosti na vseh področjih delovanja univerze. Med
izredno pomembnimi zastavljenimi cilji, ki jih na UP žal nismo uspeli realizirati, saj realizacija ni bila
odvisna od nas samih, je potrebno posebej izpostaviti zaustavitev postopka za ustanovitev
Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem (UK UP) kot tudi drugih sprememb Odloka o
ustanovitvi UP. Tako je bila večina predvidenih aktivnosti ponovno prenesena v naslednje leto.
Na področju investicij smo v letu 2010 izbrali idejno rešitev za Kampus Sonce v Kopru, v Livadah v
Izoli pa smo že začeli z gradnjo prvega slovenskega univerzitetnega kampusa. Uspešno smo prenovili
motel Port, ki je tako postal Študentski dom UP Koper.
Uspešna izvedba Varčevalnega programa UP je prinesla že v letu 2010 konkretne pozitivne finančne
učinke – tako na podlagi racionalizacije dela kot tudi zaradi optimizacije stroškov. Kljub omejenim
kadrovskim resursom je bilo uspešno izvedenih več skupnih javnih razpisov za celotno UP, katerih
rezultat je bil v vseh primerih pridobitev ugodnejših pogojev za izvedbo storitev oz. nabave blaga.
V letu 2010 je UP intenzivno delovala na področju študijske dejavnosti ter pripravila elaborate za
ustanovitev novih članic UP. V akreditacijo na Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu RS
(NAKVIS) je bil posredovan elaborat za ustanovitev nove Fakultete za ergonomske in aplikativne
študije (UP FENIKS). Delovati je začela novoustanovljena Podiplomska šola (POŠ UP). Svet RS za
visoko šolstvo je podal pozitivno mnenje k ustanovitvi novega visokošolskega zavoda – članice UP
Fakultete za grajeno okolje.
UP je imela 31. 12. 2010 skupno 90 akreditiranih študijskih programov, od tega 42 dodiplomskih in 48
podiplomskih, od tega je še 66 »bolonjskih« (oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko
deklaracijo) in 24 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih pred ZViS 2004). V letu 2010 je bilo akreditiranih
6
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skupaj 5 novih študijskih programov, od tega 2 študijska programa 1. stopnje –
Mehatronski in
adaptronski sistemi in tehnologije (UP FAMNIT), Socialna politika (UP FHŠ); 1 interdisciplinarni
študijski program 2. stopnje – Dediščinski turizem, pri katerem sodelujejo UP FTŠ Turistica, UP FHŠ,
in UP ZRS ter 2 študijska programa 3. stopnje – Zgodnje učenje (UP PEF) in Antropologija (UP FHŠ).
V letu 2010 je UP razširila naslednja študijska področja članic: izobraževanje učiteljev in izobraževalne
vede (UP FHŠ) ter pravo (UP FM).
UP je uspešno izvajala 13 raziskovalnih programov v novem programskem obdobju 2009–2015, ki jih
financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
V letu 2010 je bilo na javnem razpisu projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov
Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 sprejetih 6 projektov (UP FM – 3, UP PEF – 1, UP ZRS – 2). Od
skupno 61 prijavljenih projektov na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto
2010; v razpisu leta 2009 je bilo potrjenih le 8 (13 % delež prejetih projektov glede na število
prijavljenih), kar pomeni manjšo uspešnost glede na leto 2009.
V letu 2010 se je na UP usposabljalo 55 mladih raziskovalcev, od tega se je začelo usposabljati 9
novih, 2 pa se usposabljata v gospodarstvu. Na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za
mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2011 so članice pridobile 15 mentorjev, ki bodo v letu
2011 usposabljali mlade raziskovalce in s tem presegle zastavljeni cilj.
UP je do sedaj sklenila 40 bilateralnih sporazumov o sodelovanju z univerzami iz Evrope, ZDA in
Azije; od tega je bilo v letu 2010 sklenjenih 6 novih. Tudi v letu 2010 je mobilnost tujih študentov na
UP presegla mobilnost študentov UP, in sicer je bilo lani na UP 117 tujih študentov, medtem ko je na
izmenjavo v tujino odšlo 71 študentov UP. Podatek o višjem številu tujih študentov na UP je po eni
strani vzpodbuden, saj dokazuje, da postaja UP čedalje privlačnejša za tuje študente, toda hkrati je
nujno vzpodbuditi tudi naše študente k večjemu vključevanju v programe mobilnosti v okviru
meduniverzitetnih sporazumov (poletne šole, seminarji, konference) in evropskih programov
Vseživljenjskega učenja (VŽU/Erasmus) ter programa Srednjeevropske pobude CEEPUS. Vključno z
letom 2010 ima UP sklenjenih 208 ERASMUS sporazumov z institucijami iz 29 evropskih držav.
V letu 2010 se je uspešno izvajalo in zaključilo tudi 5 projektov mobilnosti v okviru Norveškega
mehanizma. Štirje projekti (mobilnost osebja za poučevanje, mobilnost osebja za usposabljanje,
mobilnost študentov za študij in mobilnost študentov za usposabljanje) so se izvajali v okviru Sektorja
za znanstveno-raziskovalno in razvojno, mednarodno ter umetniško delo UP, projekt mobilnost osebja
za raziskovanje pa na UP ZRS.
V letu 2010 je UP uspešno predsedovala Rektorski konferenci Alpe - Jadran ter postala članica
Podonavske rektorske konference in Zveze univerz Srednje-vzhodne Evrope (Alliance of CentralEastern European Universities – ACEU). Na nacionalni ravni je UP do januarja 2010 uspešno vodila
Rektorsko konferenco RS (RK RS).

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

POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo Univerze na Primorskem (UP) je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega
in srednjeevropskega sveta, v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu
družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.
2.1.1

Študijska dejavnost

Univerza na Primorskem zagotavlja kakovostne visokošolske študijske programe po
bolonjskih smernicah.
Univerza na Primorskem je v zasnovo svojega delovanja vtkala sestavine prenove visokega šolstva
po smernicah bolonjskega procesa. V študijske programe, ki so nastali na novo, je vgradila novosti,
kot so na primer: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje učinkov študija po kreditnem
sistemu ECTS (European Credit Transfer System) in raziskovalne podlage študijskih programov.
Prenova študija pa ni le v vsebini in oblikah dela. Oblikovanje nove akademske institucionalne kulture
je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in državo, in sicer pri načrtovanju in podajanju
študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in vrednotenja študijskih učinkov, v partnerstvu
med študenti in profesorji in pri razvijanju pripadnosti instituciji, ki jo sestavljajo vsi udeleženci
študijskega procesa. Pri tem se navezujemo na priporočila Evropskega parlamenta in Sveta, 18. 12.
2006, o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje in Salzburška načela o kvaliteti podiplomskega
študija, ki so jo podpisali ministri za visoko šolstvo v Bergnu (2005).
Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj je na področjih družboslovja, humanistike, turizma,
zdravstva, edukacijskih ved, matematike, računalništva in informatike ter naravoslovja in informacijskih
tehnologij sodobna in v svojem bistvu inovativna. Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z
oblikami študija, ki v posameznih segmentih povezujejo gospodarske subjekte, učitelje, raziskovalce in
študente. Ta oblika kooperativnega delovanja pomeni za univerzo prevzemanje odgovornosti za
učinke 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 novih študijskih programov na področjih naravoslovnih in tehničnih ved
ter ved, ki proučujejo trajnostni razvoj, kot tudi pravnih in upravnih ved je nastala na podlagi izraženih
potreb gospodarstva primorske regije ter raziskav v programih in projektih UP. Pri zagotavljanju
usposobljenih kadrov za potrebe primorskega gospodarstva pa bo odigralo pomembno vlogo tudi
izvajanje vsebin vseživljenjskega učenja.
2.1.2

Univerza kot center znanja

S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi
raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom, mentorstvom in z ustvarjalnim učenjem ob raziskovanju je
univerza v svoje delovanje vgradila dvoedinost znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela s
ciljem akademske odličnosti. Ob tem se razvija akademska zavest učiteljev nastajanja nove
institucionalne kulture ter razvoj univerzitetnega prostora v skladu s sodobnimi mednarodnimi
standardi in kriteriji. Postati raziskovalna univerza je vodilo, kateremu UP sledi od svojega nastanka.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem pa zagotavlja vključevanje raziskovalcev v
študijski proces. Mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov bodo še naprej
udejanjali prizadevanja UP – biti del nacionalne in skupne evropske univerzitetne mreže v skladu s
politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega visokošolskega prostora
(EHEA). UP se je aktivno vključila v strateške procese EU in oblikovala svojo strategijo ter prevzela
načela Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev za
obdobje 2010–2014. Listina in Kodeks sta dokumenta, ki ju je Evropska komisija leta 2005 objavila v
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obliki priporočila. Dokumenta vsebujeta niz splošnih načel in zahtevkov, ki določajo vloge,
odgovornost in pravice raziskovalcev, pa tudi delodajalcev oz. financerjev. Na osnovi teh načel je UP
oblikovala svojo kadrovsko strategijo za raziskovalce in se tako kot druga slovenska univerza (ob UM)
pridružila številnim evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo raziskovalno
delo.
UP se je kot mlada univerza uspela v razmeroma kratkem času uveljaviti v nacionalnem in
mednarodnem prostoru. Razmerje med programskim (stabilnim) in projektnim (kompetitivnim)
modelom financiranja znanstveno-raziskovalnega dela UP ponovno odraža nadpovprečno uspešnost
njenih raziskovalcev pri pridobivanju projektov. Z dosedanjim raziskovalnim delom in uspehi pri
zahtevnih evalvacijah raziskovalnih projektov je UP dokazala ustrezno kakovost in tako upravičila
potrebno povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja. Njena raziskovalna produkcija je ob
boku starejšim univerzam, na nekaterih področjih znanstvenih disciplin pa jih celo prekaša. Posebej
uspešna je UP pri pridobivanju mladih raziskovalcev, saj njihova rast dokazuje njeno orientacijo in
skrb za raziskovalni podmladek. V večini primerov je to tudi kader, ki kasneje nadaljuje svoje delo v
prvotnem raziskovalnem okolju.
2.1.3

Študijsko-raziskovalni proces v povezavi z okoljem

V okviru projekta Povezovanje študijske dejavnosti z gospodarstvom je nastal dokument Raziskovalne
kompetence članic Univerze na Primorskem. Dokument se dopolnjuje in nadgrajuje z novimi
ugotovitvami in raziskovalnimi uspehi ter produkcijo raziskovalcev. Njegov glavni cilj je ponuditi
potencialnim uporabnikom pregled raziskovalnih kompetenc in raziskovalne opreme UP na enem
mestu. Na podlagi dokumenta je predvidena tudi izdelava spletnega portala, s pomočjo katerega bodo
raziskovalci nudili svoje kompetence, ideje in predloge širšemu krogu zainteresiranih uporabnikov,
tako podjetnikom kot civilni družbi. Spletni portal Mreža odličnosti UP povezuje najboljše raziskovalce
in neposredne uporabnike znanja iz gospodarstva ter širše družbe. Odziv raziskovalcev, pa tudi
uporabnikov, še ni dosegel pričakovane ravni, zato velja v pobudo usmeriti dodaten čas in energijo.
Senat in Upravni odbor UP sta v letu 2010 sprejela dopolnitve in spremembe Pravilnika o upravljanju z
izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij na UP, in sicer s ciljem
doseči lažjo dostopnost in opravilnost za pridobivanje s pravilnikom določenih pravic ter spodbujanje
in pospeševanje ustanavljanja na znanju temelječih dinamičnih podjetij.
Oblike sodelovanja z gospodarstvom in okoljem so podrobneje predstavljene v poglavju 2.5.
2.1.4

Mednarodno sodelovanje

Področje mednarodnega sodelovanja in evropskih programov je strateškega pomena za nadaljnji
razvoj UP, zato smo v letu 2010 sprejeli Program internacionalizacije UP 2010–2013, katerega glavni
namen je spodbuditi in pospešiti proces internacionalizacije naše univerze.
Mednarodno sodelovanje pomembno prispeva k razvoju evropsko primerljive kakovosti in odličnosti
raziskovanja ter izobraževanja. Mednarodni projekti (raziskovalni programi in projekti, izobraževalni
programi ter druge aktivnosti) spodbujajo povezovanje in krepijo razvoj raziskovanja in izobraževanja
ter prispevajo k učinkovitejšemu prenosu in izmenjavi znanja z različnimi uporabniki znanj.
Mednarodno povezovanje prispeva tudi h kakovostnemu razvoju človeških virov in raziskovalne ter
pedagoške infrastrukture kot tudi k internacionalizaciji slovenske znanosti in njeni promociji v tujini ter
k prepoznavnosti slovenskega prostora na mednarodni ravni. Pri tem ima pomembno vlogo
mednarodna mobilnost študentov, raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja, zato si
UP prizadeva povečati število obiskov v tujini in gostovanj tujih študentov, raziskovalcev, učiteljev in
strokovnih delavcev pri nas.
Za uresničevanje svojega poslanstva in strategije na mednarodnem področju se UP vključuje in
aktivno deluje v mednarodnih mrežah in združenjih, sklepa in izvaja sporazume o sodelovanju s tujimi
ustanovami, daje pobude za vzpostavljanje mednarodnih središč, snuje in izvaja mednarodne projekte
ter razvija svojo organiziranost na področju mednarodnega sodelovanja in črpanja evropskih sredstev.
Navedeno je podrobneje predstavljeno v poglavju 2.4.
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Kakovost

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 kulturno stičnem prostoru pomembno uveljavljanje kakovosti
njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebujemo zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki
posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega znanja in tehnologij.
UP si prizadeva vzpostaviti učinkovit in mednarodno primerljiv sistem 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 jih povezuje v enoten sistem kakovosti, ki
bo zadostil razvojnim potrebam in viziji mlade univerze.
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2.2 VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je postati center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja, z namenom enakopravnega in
partnerskega sodelovanja, v plemenitenju akademske in družbene skupnosti sredozemskega sveta in
širšega prostora, v katerega je vpeta.
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3 PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
3.1

ORGANIZIRANOST

Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil 7. 2.
2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03. Z vpisom v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru je
UP 17. 3. 2003 postala pravni subjekt. Članice UP, z izjemo UP ŠD in UP FAMNIT, so bile v sodni
register vpisane 22. 4. 2003. Slednji sta bili v sodni register vpisani 3. 1. 2006 (UP ŠD) in 25. 7. 2007
(UP FAMNIT).
Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08) in Statut UP (Uradni list
RS, št. 124/08–UPB1) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP. Določila teh temeljnih
aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja študijskega
procesa, integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost
organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti izobraževanja
in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati dejstvo, da je
univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner univerzitetnega
prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA) in širšega mednarodnega prostora.
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.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 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 znanstveno-raziskovalnega programa, za
katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa nastopajo v pravnem prometu pri izvajanju
dejavnosti v skladu s Statutom UP. Članice opravljajo te dejavnosti tako, da ne ovirajo izvajanja javne
službe 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.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu (v prilogi).
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Organi univerze in njihova delovna telesa

Organi UP so skladno s Statutom UP: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Tabela: Organi UP
Organi UP
Rektor UP
Senat UP

Prof. dr. Rado Bohinc
Predsednik: prof. dr. Rado Bohinc
Člani Senata UP: dr. Rado Bohinc, dr. Dunja Bandelj, znanstvena sodelavka (UP ZRS); prof. dr.
Cene Bavec (UP FM); doc. dr. Bogdana Borota (UP PEF); Erik Božič (ŠS UP); doc. dr. Aleksandra
Brezovec (UP FTŠ Turistica); dr. Andrej Brodnik, znanstveni svetnik (UP PINT); izr. prof. dr. Maja
Čemažar (UP VŠZI); izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF); dr. Darko Darovec, znanstveni svetnik (UP
ZRS); izr. prof. dr. Gordana Ivankovič (UP FTŠ Turistica); dr. Gašper Jaklič, znanstveni sodelavec
(UP ZRS); doc. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP FTŠ Turistica); Olga Kaliada (ŠS UP); doc. dr. Branko
Kavšek (UP FAMNIT); doc. dr. Borut Klabjan (UP FHŠ); Martin Krauser (ŠS UP); izr. prof. dr. Bojan
Kuzma (UP FAMNIT); prof. dr. Dušan Lesjak (UP FM); prof. dr. Dragan Marušič (UP FAMNIT); izr.
prof. dr. Vesna Mikolič (UP FHŠ); prof. dr. Rado Pišot (UP PEF); doc. dr. Nadja Plazar (UP VŠZI);
izr. prof. dr. Lenart Škof (UP FHŠ); dr. Andraž Teršek, znanstveni sodelavec (UP PINT); pred. Irena
Trobec (UP VŠZI); Nejc Velikonja (ŠS UP); Miloš Vesić (ŠS UP); dr. Ernest Ženko, znanstveni
sodelavec (UP ZRS); prof. dr. Egon Žižmond (UP FM)

Upravni odbor UP

Predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalčič do 17. 12. 2010; v decembru 2010 so bile izvedene
volitve nadomestnega člana UO UP in člani UO UP morajo med seboj izbrati novega predsednika UO

Študentski svet UP

UP
Predsednik: Olga Kaliada

Rektor UP je prof. dr. Rado Bohinc, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za štiriletno
mandatno obdobje s pričetkom mandata 21. 11. 2007.
UP ima tri (3) prorektorje, ki so:
- prorektor za študijske zadeve UP: izr. prof. dr. Roberto Biloslavo
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: prof. dr. Rado Pišot
- prorektor za mednarodno sodelovanje in evropske razvojne projekte UP: izr. prof. dr.
Aleksander Panjek
Glavni tajnik UP je Astrid Prašnikar.
Posvetovalna telesa rektorja so:
- kolegij rektorja
- kolegij dekanov in direktorjev
- Svet zaupnikov UP
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorja, glavni tajnik in člani kolegija za določeno področje.
Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji
raziskovalnih zavodov članic univerze.
Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela,
srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne
zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko
ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k
predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne
raziskovalne grozde oz. skupne tehnološke podlage.
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Svet zaupnikov 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.
Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge sodijo sprejemanje
študijskih in raziskovalnih programov ter strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela
univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni
akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, odločanje o statusu
članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje meril o
ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin
ter strokovnih področij članic. Senat univerze ima najmanj 21 članov. Za člane senata univerze so
lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, ter študentje, ki
imajo v senatu najmanj eno petino članov. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi
drugi visokošolski učitelji. Rektor je član senata po položaju. Člani upravnega odbora univerze ne
morejo biti člani senata univerze.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP je imel do 9. 11. 2011 31 članov,
od navedenega datuma naprej pa 30 članov, ker Študentski svet UP ni izvolil nadomestnega člana
Senata UP iz vrst študentov.
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 znanstvenoraziskovalno 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.
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. Sestava ŠS UP za študijsko leto 2009/10
šteje 12 članov.
Tabela: Komisije Senata UP
Komisija Senata UP

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

Izr. prof. dr. Maja Čemažar

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

Izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

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

Prof. dr. Rado Pišot

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

Doc. dr. Neva Čebron (od 20. 10. 2010; doc. dr. Mojca Marija
Terčelj od 19. 9. 2007 do 20. 10. 2010)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP
(KMMS UP)

Prof. dr. Lucija Čok

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

Doc. dr. Jonatan Vinkler (do 22. 12. 2010)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Doc. dr. Boris Zgrablić

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

Izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

Disciplinska komisija UP (DK UP)

Viš. pred. mag. Robert Trunkl

Komisija za tutorstvo (KT UP)

Izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
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Članice in odgovorne osebe članic

UP vključuje devet članic, in sicer (članice navajamo po zaporedju iz Statuta UP):
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. Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ 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)
Tabela: Odgovorne osebe članic UP
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekani

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za humanistične
študije Koper (UP FHŠ)

Izr. prof. dr. Vesna Mikolič,
dekanja

Izr. prof. dr. Lenart Škof,
prodekan za študijske
zadeve

Elide Hrvatin, tajnik (od 31.
10. 2009 na porodniškem
dopustu do 16. 11. 2010)

Prof. dr. Darko Darovec,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo

Lidija Udovič (od 14. 12.
2009 do 30. 11. 2010)

Doc.dr. Borut Klabjan,
prodekan za študentske
zadeve – od 1. 10. 2010 (do
30. 9. 2010 doc. dr. Ernest
Ženko)

Od 1. 12. 2010 tajnika
nadomešča Jasna Zorko

Doc. dr. Krištof Jacek Kozak,
prodekan za mednarodno
sodelovanje in razvoj
Fakulteta za management
Koper (UP FM)

Izr. prof. Anita Trnavčevič,
dekanja

Izr. prof. dr. Andrej
Bertoncelj, prodekan za
izobraževanje –študijski
programi 3. stopnje (do 31. 1.
2010 doc. dr. Dragan Kesić)

Silvija Benčič, tajnik

Doc. dr. Valentina Franca,
prodekanja za izobraževanje
– študijski programi 1. in 2.
stopnje
Izr. prof. dr. Mitja Ruzzier,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
Doc. dr. Bojan Nastav,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov
(do 31. 1. 2010 prof. dr.
Štefan Bojnec)
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper (UP

Prof. dr. Dragan Marušič,
dekan

Doc. dr. Branko Kavšek,
prodekan

Nataša Vraneš, tajnik od 1.
11. 2010 (do 30. 9. 2010
Manca Drobne)
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

FAMNIT)
Pedagoška fakulteta Koper
(UP PEF)

Izr. prof. dr. Mara Cotič,
dekanja

Viš. pred. mag. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve

Tanja Marsič, tajnik

Izr. prof. dr. Vida Medved
Udovič, prodekanja za
študentske zadeve
Doc. dr. Sonja Starc,
prodekanja za mednarodno
sodelovanje in založništvo
Doc. dr. Dejan Hozjan,
prodekan za znanstvenoraziskovalno in umetniško
delo ter kakovost in razvoj
(od 5. 11. 2010)
Fakulteta za turistične študije
Portorož – Turistica (UP FTŠ
Turistica)

Doc. dr. Aleksandra
Brezovec, dekanja

Izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič, prodekanja za
študijsko dejavnost

Ingrid Kocjančič, tajnik

Doc. dr. Gorazd Sedmak,
prodekan za raziskovalno
dejavnost
Doc. dr. Ksenija Vodeb,
prodekanja za študentske
zadeve
Doc. dr. Tadeja Jere
Lazanski, prodekanja za
mednarodne odnose
Visoka šola za zdravstvo
Izola (UP VŠZI)

Doc. dr. Nadja Plazar,
dekanja

Viš. pred. mag. Vesna Čuk,
prodekanja za študijske in
študentske zadeve (do 30. 9.
2010 izr. prof. dr. Darja Barlič
Maganja)

Nela Rajčič, tajnik (do 17. 2.
2010 Klara Puhov Bajec)

Izr. prof. dr. Maja Čemažar,
prodekanja za raziskovalno
in razvojno dejavnost
Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče Koper (UP ZRS)

Znanstveni svetnik prof. dr.
Darko Darovec, direktor

Primorski inštitut za
naravoslovne in tehnične
vede Koper (UP PINT)

Višji znanstveni sodelavec,
izr. prof. dr. Štefko Miklavič,
direktor (do14. 6. 2010 prof.
dr. Andrej Brodnik)

Višja znanstvena sodelavka,
izr. prof. dr. Mateja Sedmak,
pomočnica direktorja za
temeljno in aplikativno
raziskovanje (do 15. 9. 2010
višji znanstveni sodelavec,
izr. prof. dr. Aleksander
Panjek)

/

Urška Leban, svetovalka
direktorja

Manca Drobne (od 1. 10.
2010)

Drugi zavod
Študentski domovi (UP ŠD)

Leon Horvatič,
direktor

/

Višnja Krečič, tajnik
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Pridružena članica: Visoka šola za dizajn (dekanja: doc. Nada Rožmanec Matičič,

univ. dipl. inž. arh.)

Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) je v letu 2009 zaprosila za pridruženo članstvo. Po izvedbi
vseh potrebnih postopkov, ki jih predvideva Statut UP, je UO UP 16. 12. 2010 podal soglasje k
pridružitvi, 22. 12. 2010 pa še Senat UP. UP in VŠD sta 26. 1. 2011 podpisali še pogodbo o pridružitvi
VŠD k univerzi. V letu 2011 bosta morali univerza in pridružena članica ustrezno dopolniti oz.
prilagoditi svoje temeljne akte.
Visoka šola za dizajn (VŠD) je visoka strokovna šola, ki izobražuje za poklic diplomirani dizajner oz.
diplomirana dizajnerka. Sodobno oblikovan študijski program nudi diplomantom možnost hitre
integracije v svet industrije in prek prakse možnosti uveljavljanja in delovanja tako na slovenskih kot
na mednarodnih trgih oblikovalske stroke. Dodiplomski študijski program obsega tri smeri: notranjo
opremo, tekstilije in oblačila ter vizualne komunikacije.
3.1.3

Zaposleni

Cilj univerze je razvoj kakovostnega matičnega kadra, ki se trudi z naslednjimi strateškimi cilji: postati
odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnosti v učenju in
poučevanju, dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM, vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane univerze, 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.
31. 12. 2010 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 44,9 % delež vseh zaposlenih,
raziskovalci 22,5 % delež vseh zaposlenih, delež zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je
znašal 31 % vseh zaposlenih na UP.
Na UP je zaposlenih veliko število oseb s krajšim delovnim časom in z dopolnilnim delovnim
razmerjem, zato je za realno predstavo rasti števila zaposlenih po letih primernejši podatek, izražen v
deležu zaposlitve oz. ekvivalentu zaposlitve s polnim delovnim časom (FTE – Full time equivalent).
Tako je iz tabele v nadaljevanju razvidna rast števila zaposlenih v FTE po plačnih podskupinah za
obdobje od 2006 do 2010. Iz podatkov je razvidna rast števila zaposlenih visokošolskih učiteljev,
sodelavcev in raziskovalcev ter zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih.
Tabela : Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2006 do 2010
Delovno mesto oz. plačna podskupina
Vodstvena delovna mesta – B

2006

2007

2008

2009

2010

7

8

8

10

11

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

357

315

298

302

317

Raziskovalci – H

134

119

140

145

159

Administrativno in tehnično osebje – J

147

152

180

191

218

SKUPAJ

645

594

626

648

705

Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

Vodstvena delovna mesta – B

5,24

6,00

6,65

9,33

11,10

187,17

205,30

205,18

217,29

231,39

Tabela : Pregled zaposlenih v FTE v obdobju od 2006 do 2010

Visokošolski učitelji in sodelavci – D
Raziskovalci – H

73,96

83,10

104,12

113,49

121,15

Administrativno in tehnično osebje – J

140,66

140,20

185,55

186,43

216,10

SKUPAJ

407,03

434,60

501,50

526,54

579,70
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3.2

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na 1., 2. in 3 stopnji študija. Ti so
temelj izobraževalne dejavnosti univerze in njenih članic.
Z uvajanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja članice UP vse bolj razvijajo tudi krajše
izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih
področjih. Te vključujejo predvsem javno veljavne programe za izpopolnjevanje (33. a člen ZVIS 2006)
in dele študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZVIS 2006). Poleg omenjenih javno
veljavnih študijskih programov posamezne članice izvajajo poletne in zimske šole, krajše seminarje,
delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
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. Študijski programi UP posegajo na študijska področja, ki so
matična na posameznih članicah UP.
Tabela: Študijska področja članic UP
Članica
Študijsko področje po klasifikaciji ISCED 19971
(22) humanistične vede, (31) družbene vede, (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede2,
(21) umetnost2
UP FM
(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo2
(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede,
UP FAMNIT
(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (81) osebne storitve2, (85) varstvo okolja
UP PEF
(14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede
UP FTŠ Turistica
(81) osebne storitve
UP VŠZI
(72) zdravstvo
1
ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)
2
UP FAMNIT, UP FHŠ in UP FM so k širitvi dejavnosti že pridobile soglasje Sveta RS za visoko šolstvo, v postopku je
pridobitev soglasja na MVZT in vpis v razvid
UP FHŠ

UP je v sedmih letih delovanja obogatila študijsko ponudbo z veliko novimi študijskimi programi. Od 12
razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 (od tega 8 dodiplomskih in 4 podiplomski) se je v
študijskem letu 2010/11 njihovo število povzpelo na 54 razpisanih študijskih programov ter 90
akreditiranih študijskih programov (31. 12. 2010). Poleg razpisanih »bolonjskih« študijskih programov
so posamezne članice v višjih letnikih izvajale še »stare« dodiplomske in podiplomske študijske
programe (programe sprejete pred 11. 4. 2004).
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/04 je bilo vpisanih 4.665, v študijskem letu 2010/11 pa že 6.566 študentov (5.183 na
dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje, 952 študentov na magistrskih študijskih programih 2.
stopnje, 110 na študijskih programih 3. stopnje in 321 študentov na podiplomskih programih sprejetih
pred 11. 6. 2004).
Narašča tudi 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 2010 se je število diplomantov povzpelo na 6.053, od
tega 4.541 na dodiplomskih in 1.512 na podiplomskih študijskih programih.
Tabela: Število študijskih programov ter število študentov in diplomantov – pregled glede na vrsto programov
Število
Število diplomantov
Vrsta programa3
študentov2
(2003–2010)
Dodiplomski študijski programi

5.183

4.541

- univerzitetni programi, 1. stopnja

1.468

954

- univerzitetni programi
- visokošolski strokovni programi, 1. stopnja

343

494

2.740

362

- visokošolski strokovni programi

632

2.731

Podiplomski študijski programi

1.383

1.512

- magistrski programi, 2. stopnja

952

74

- magistrski programi

252

164
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Vrsta programa3

Število
študentov2

Število diplomantov
(2003–2010)

0

1.238

- specialistični programi
- doktorski programi, 3. stopnja

110

1

- doktorski programi

69

35

6.566

6.053

Skupaj

Opomba:
1
Upoštevani so študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2010/11 (v prvem ali višjih letnikih).
2
Upoštevani so vsi študenti, vpisani v študijskem letu 2010/11, vključno z absolventi.
3
Stopnja programa je navedena pri »bolonjskih« študijskih programih.
Tabela: Študijska središča (dislocirane enote) 31. 12. 2010
Kraj izvajanja študija
Članica UP
Naslov študijskega središča
UP FM

Mednarodni prehod 6 Šempeter pri Novi Gorici

Nova Gorica

UP VŠZI, UP PEF,
UP FTŠ Turistica

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

Škofja Loka

UP FM

Podlubnik 1a, Škofja Loka

Sežana

UP FTŠ Turistica

Bazoviška cesta 9, Sežana

Ljubljana

UP FTŠ Turistica

Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Celje

UP FM

Ljubljanska cesta 5a, Celje

Ptuj

UP FTŠ Turistica

Krempljeva ulica 1, Ptuj

UP PEF

Mestni trg 2, Ptuj

Radenci

UP FTŠ Turistica

Zdraviliško naselje 12, Radenci

Slovenj Gradec

UP FTŠ Turistica

Glavni trg 1, Slovenj Gradec

Slovenske Konjice
UP PEF
Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice
Opomba: Štiri članice UP (UP FM, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI) izvajajo študijske programe tudi v študijskih središčih
(dislociranih enotah) po Sloveniji. Članice v študijskih središčih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so
razpisani v posameznem študijskem središču, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske oz. podiplomske
študijske programe.

V tabeli so navedena vsa študijska središča, ki so akreditirana 31. 12. 2010. Članice UP pa v
študijskem letu 2010/11 svojih študijskih programov ne izvajajo na naslednjih dislociranih enotah:
UP FM in UP PEF ne izvajata študija na dislocirani enoti v Novi Gorici,
UP FTŠ ne izvaja študija na dislocirani enoti v Radencih ter v Slovenj Gradcu, na dislocirani enoti
v Sežani in na Ptuju pa izvaja študij za študente višjih letnikov.
3.2.1

Vrste in število študijskih programov

3.2.1.1

Študijski programi za pridobitev izobrazbe

Dodiplomski študij. Od skupno 42 akreditiranih dodiplomskih programov je 31 »bolonjskih« (oz.
akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 11 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih
pred ZViS 2004). V študijskem letu 2010/11 članice izvajajo 32 študijskih programov, od katerih je
večina (29) »bolonjskih«, »predbolonjske« študijske programe pa članice izvajajo le še v višjih letnikih.

UP PEF

2

11

UP FTŠ Turistica

-

-

V izvajanju
2010/11

-

Akreditirani (31.
12. 2010)

-

-

V izvajanju
2010/11

1

UP FAMNIT

Akreditirani (31.
12. 2010)

UP FM

V izvajanju
2010/11

-

Skupaj

Akreditirani (31.
12. 2010)

4

VS, 1.

V izvajanju
2010/11

V izvajanju
2010/11

UP FHŠ

Članica

VS

Akreditirani (31.
12. 2010)

Akreditirani (31.
12. 2010)

Tabela: Vrsta in število dodiplomskih študijskih programov
UN
UN, 1.

10

9

-

-

-

-

14

9

1

1

1

-

2

2

5

3

9

8

-

-

-

-

9

8

2

2

1

11

1

1

6

6

1

1

1

-

3

3

5

4
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Akreditirani (31.
12. 2010)

V izvajanju
2010/11

-

-

-

1

11

2

2

Skupaj

1

7

1

V izvajanju
2010/11

V izvajanju
2010/11

-

UP VŠZI

Akreditirani (31.
12. 2010)

Akreditirani (31.
12. 2010)

Skupaj

V izvajanju
2010/11

VS, 1.

Akreditirani (31.
12. 2010)

VS

V izvajanju
2010/11

Članica

UN, 1.

Akreditirani (31.
12. 2010)

UN

3

2

23

21

4

21

8

8

42

32

Opombe:
»Akreditirani (31. 12. 2010) = število vseh akreditiranih študijskih programov 31. 12. 2010
1
Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih.
Legenda:
UN = univezitetni študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
UN, 1. = univerzitetni študijski programi sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. UP ima akreditiranih 48 podiplomskih študijskih programov, od tega 35
»bolonjskih« (oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 13 »predbolonjskih«
(oz. akreditiranih pred ZViS 2004). V februarju 2010 je bil akreditiran interdisciplinarni študijski
program Dediščinski turizem, pri katerem sodelujejo UP FHŠ, UP FTŠ Turistica ter UP ZRS, in je bil
prvič razpisan za študijsko leto 2010/11. V študijskem letu 2010/11 članice izvajajo 28 programov (od
tega 24 »bolonjskih«).
Tabela: Vrsta in število podiplomskih študijskih programov
SPEC
MAG
DR
Akreditirani
(31. 12. 2010)

V izvajanju
2010/11

Akreditirani
(31. 12. 2010)

V izvajanju
2010/11

Akreditirani
(31. 12. 2010)

V izvajanju
2010/11

Akreditirani
(31. 12. 2010)

V izvajanju
2010/11

Akreditirani
(31. 12. 2010)

V izvajanju
2010/11

Skupaj

V izvajanju
2010/11

DR, 3.

Akreditirani
(31. 12. 2010)

MAG, 2.

UP FHŠ

-

-

4

-

4

31

7

5

6

6

21

14

UP FM

3

-

1

-

1

11

7

2

-

-

12

3

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

6

3

2

2

8

5

UP PEF

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

4

3

UP FTŠ Turistica

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Skupaj

3

-

5

-

5

41

25

15

10

9

48

28

Članica

Opomba:
1 = Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih.
Legenda:
»Akreditirani (31. 12. 2010) = število vseh akreditiranih študijskih programov 31. 12. 2010
SPEC = specialistični študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG = magistrski študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
DR = doktorski študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

3.2.1.2

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov

Med javno veljavne programe sodijo programi za izpopolnjevanje (33. a člen ZViS) ter t. i. deli
študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS). Udeleženci navedenih programov
prejmejo potrdilo, ki je javna listina.
Po en program za izpopolnjevanje, ki ga izvajata, imata akreditirani dve članici UP, in sicer UP FM in
UP PEF, slednja ima še dva programa v postopku akreditacije. UP PEF je leta 2007 akreditirala prvi
študijski program za izpopolnjevanje oblikovan skladno z bolonjsko deklaracijo in ZViS 2004.
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Tabela: Akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje
Ime programa

Članica
UP FM

Temeljne vsebine managementa v izobraževanju

UP PEF

Pedagoško in andragoško izobraževanje

3.2.2

Število študentov in diplomantov po vrsti študijskih programov

V tabelah v nadaljevanju so predstavljeni podatki o številu študentov in diplomantov dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov UP. Podrobnejši podatki so v prilogi 8 – Univerza v številkah
(Izobraževalna dejavnost).
Tabela: Število študentov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov – po vrsti programa
Redni

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Dodiplomski
visokošolski strokovni programi
(stari)
univerzitetni programi (stari)
visokošolski strokovni programi
(bolonjski)
univerzitetni programi (bolonjski)

Izredni
Vsi brez
Vsi vpisani absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

4503
3714

3632
2908

2063
1469

329

118

327

117

1687

1462

Skupaj
Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

1326
1051

6566
5183

4958
3959

303

161

632

279

16

0

343

117

1053

846

2740

2308

1371

1211

97

44

1468

1255

Podiplomski

789

724

594

275

1383

999

Magistrski programi
a) sprejeti po 11. 6. 2004
(bolonjski programi)
b) sprejeti pred 11. 6. 2004

789

724

415

111

1204

835

789

724

163

111

952

835

0

0

252

0

252

0

0

0

179

164

179

164

0

0

110

108

110

108

0

0

69

56

69

56

Doktorski programi
a) sprejeti po 11. 6. 2004
(bolonjski programi)
b) sprejeti pred 11. 6. 2004
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Na Univerzi na Primorskem je bilo 31. 12. 2010 zaposlenih 159 raziskovalcev v obsegu 121,15 FTE. V
okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP VŠZI, UP ZRS in UP PINT se je usposabljalo 55 mladih
raziskovalcev (2 v gospodarstvu).
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V letu 2010 se je že registriranim raziskovalnim skupinam pridružila še nova skupina s področja prava,
tako da je skupno delovalo že 16 raziskovalnih skupin oz. inštitutov s 444 registriranimi raziskovalci:
− Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ (šifra 1822-001)
− Inštitut za raziskovanje v managementu (šifra 7097-001)
− Raziskovalna skupina UP FAMNIT (šifra 2790-001)
− Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične študije (šifra 2158-001)
− Turizem (šifra 1718-001)
− Raziskovalna skupina UP VŠZI (šifra 2413-001)
− Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije (šifra 1510-002)
− Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo (šifra 1510-003)
− Inštitut za biodiverzitetne študije (šifra 1510-004)
− Inštitut za dediščino Sredozemlja (šifra 1510-005)
− Inštitut za jezikoslovne študije (šifra 1510-006)
− Inštitut za kineziološke raziskave (šifra 1510-007)
− Inštitut za zgodovinske študije (šifra 1510-008)
− Inštitut za geografske študije (šifra 1510-009)
− Pravni inštitut (šifra 1510-010)
− Raziskovalna skupina PINT (šifra 1669-001)
Raziskovalno delo pedagoških članic UP FHŠ in UP FAMNIT, ki uspešno razvijata raziskovalno delo v
okviru svojih raziskovalnih skupin od ustanovitve oz. registracije slednjih v letu 2008, se je na področju
temeljnih in aplikativnih raziskav ter raziskav v okviru programskih skupin še naprej uspešno
povezovalo in prepletalo z raziskovalnim delom osrednjih raziskovalnih inštitutov, in sicer UP FHŠ z
UP ZRS in UP FAMNIT z UP PINT. Tako je omogočeno dobro povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe ter obratno vključevanje visokošolskih učiteljev v raziskovalno delo.
Delo raziskovalnih inštitutov pokriva področja vseh sedmih raziskovalnih ved, posamezne
raziskovalne skupine pa se pri svojem delu osredotočajo tudi na ožja področja in podpodročja. V
nadaljevanju so predstavljene raziskovalne vede, področja in podpodročja po klasifikaciji ARRS, v
okviru katerih delujejo raziskovalne skupine (vir: SICRIS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede/Matematika
1.02.00 Naravoslovno matematične vede/Fizika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede/Biologija
1.04.05 Naravoslovno matematične vede/Kemija/Analizna kemija
2.00.00 Tehniške vede
3.00.00 Medicinske vede
4.00.00 Biotehniške vede
4.03.01 Biotehniške vede/Rastlinska produkcija in predelava/Kmetijske rastline
4.06.05 Biotehniške vede/Biotehnologija/Rastlinska biotehnologija
5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede/Vzgoja in izobraževanje
5.02.00 Družboslovne vede/Ekonomija
5.02.02 Družboslovne vede/Ekonomija/Poslovne vede
5.04.00 Družboslovne vede/Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede/Pravo
5.10.00 Družboslovne vede/Šport

23

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede/Zgodovinopisje
6.05.00 Humanistične vede/Jezikoslovje
6.12.00 Humanistične vede/Geografija
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave
Raziskovalni programi in projekti

Članice UP FM, UP PEF, UP VŠZI, UP ZRS in UP PINT so zaključile drugo leto izvajanja 13
raziskovalnih programov, od tega šest matičnih (Biodiverziteta, Sredozemlje in Slovenija, Območje
kulturnega stika v integracijskih procesih, Kineziologija za kakovost življenja, Management
izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja, Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in
teorija iger) in sedem partnerskih oz. v soizvajanju (Management izdelovalnih Tehnologij za Trajnostni
Razvoj, Jeziki in kulture Azije in Afrike, Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, Razvoj in
ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev, Zdravje živali, okolje in varna hrana,
Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični
optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, Metrologija in
biometrični sistemi). Podporo raziskovalni dejavnosti je nudil infrastrukturni program IP – 1988 v
obsegu 1 FTE.
Raziskovalna jedra se okoli raziskovalnih programov uspešno dopolnjujejo s številnimi pridobljenimi
raziskovalnimi projekti v okviru nacionalnih in mednarodnih razpisov. V letu 2010 so članice izvajale
skupno 76 nacionalnih projektov, od tega je 47 matičnih projektov, 29 projektov pa izvajajo kot
sodelujoče organizacije.
Tabela: Nacionalni projekti skupaj
Vrsta raziskovalnega projekta

leto 2010

matični

partnerski

Temeljni raziskovalni projekti

25

19

6

Podoktorski raziskovalni projekti

5

5

-

Aplikativni raziskovalni projekti

14

3

11

Ciljni raziskovalni projekti

32

20

12

Skupaj

76

47

29

Članice so se v okviru nacionalnih projektov povezale pri izvajanju 1 temeljnega, 1 aplikativnega in 1
ciljnega raziskovalnega projekta, ki ga sicer kot nosilne organizacije izvajajo UP FAMNIT (sodelujoči
UP PINT), UP PINT (sodelujoči UP ZRS) oz. UP PEF (sodelujoči UP FHŠ, UP FM in UP ZRS). Ti
projekti so v spodnji tabeli prikazani samo pri članicah, ki projekt izvajajo matično.
Tabela: Nacionalni projekti po članicah UP (matični in partnerski)
Vrsta raziskovalnega projekta
Temeljni raziskovalni projekti

UP FM UP FAMNIT UP PEF UP FTŠ Turistica UP VŠZI UP ZRS UP PINT SKUPAJ
4

1

Podoktorski raziskovalni projekti

-

1

-

-

-

4

-

5

Aplikativni raziskovalni projekti

5

-

-

-

1

4

3

14

Ciljni raziskovalni projekti

20

-

3

2

-

6

1

32

29

2

3

2

3

32

5

76

Skupaj

-

-

2

18

1
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Eden izmed dolgoročnih ciljev UP je postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja, ki ga UP
uresničuje skozi kratkoročne cilje neposrednega vključevanja in prispevanja v lokalno okolje, s
prenosom znanja in tehnologij ter z oblikovanjem jeder, ki bodo svoje aktivnosti podredila primarno tej
dejavnosti (vzpostavitev podlag za ustanovitev Tehnološkega parka UP). Tako so se izvajali različni
projekti v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja.
Raziskovalci UP so bili aktivni tudi pri prijavah na razpise 7. okvirnega programa EU (7. OP),
strukturnih skladov EU, programov teritorialnega sodelovanja, programov ERA.net, EUREKA,
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Leonardo da Vinci, vseživljenjskega učenja (LLP), programov v okviru generalnih direktoratov EU in
drugih mednarodnih razpisov:
- UP FM in UP PINT kot partnerja izvajata 5 projektov 7. OP (UP PINT: SEYLE, WE-STAY in
OSPI; UP FM: TransFOP in Factor Markets), katerih vrednost za članici partnerici znaša skupno
463.361,00 EUR. Trenutno so še v evalvaciji trije projekti 7. OP, prijavljeni v letu 2010,
- v okviru strukturnih skladov EU so članice izvajale 4 projekte (v 3 nastopajo UP FM, UP ZRS in
UP PINT kot vodilni partnerji, v 1 pa še PINT kot soizvajalec),
- v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 in na Programu
čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija - Hrvaška 2007–-2013. Mednarodna aktivnost je potekala
tudi na podlagi projektov bilateralnega sodelovanja, ki ga financira Javna agencija za
raziskovalno dejavnost, skupno je potekalo 28 projektov.
Pomembni raziskovalni dosežki
V letu 2010 je bilo vzpostavljeno delovanje Sklada za znanstveno odličnost UP, katerega namen je
vzpodbujanje doseganja kriterijev znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP ter sistemska
ureditev podeljevanj nagrad za raziskovalne in razvojne dosežke posameznikom v skladu s
strateškimi cilji UP. Za svoje odlično raziskovalno delo, odmevne objave in prenos znanstvenoraziskovalnega dela v pedagoški proces so prve nagrade sklada prejeli doc. dr. Tadeja Jere Lazanski,
izr. prof. dr. Mara Cotič, doc. dr. Klavdija Kutnar, doc. dr. Helena Motoh, izr. prof. dr. Egon Pelikan in
doc. dr. Aljaž Ule. Slednji je konec leta 2009 v zadnji številki vrhunske znanstvene revije.Science, kot
vodilni avtor objavil članek z naslovom »Indirect Punishment and Generosity Towards Strangers«
(»Posredno kaznovanje in dobrodelnost do neznancev«). Revija Science je skupaj z revijo Nature eno
od šestih meril, na podlagi katerih se univerze razvrščajo po uspešnosti na šanghajski lestvici
najboljših univerz sveta. Omenjeni članek je prvi, v katerem avtor s katere koli slovenske ustanove v
tej reviji opisuje družboslovno raziskavo.
Raziskovalka UP PINT iz Oddelka za matematiko je v letu 2010 pridobila Fulbrightov podoktorski
projekt.
Promocija znanstvenih dosežkov
Raziskovalni dosežki in rezultati so redno predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah v
organizaciji članic UP, ki so jih v letu 2010 izvedle skupno 20 (med temi je že 11. mednarodna
znanstvena konferenca MIC – Management International Conference v organizaciji UP FM). Izvedeni
pa so bili tudi projekti promocije znanosti v okviru razpisa ARRS za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s
promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2010 (5 projektov je pridobil UP PINT). Znanstveni rezultati
se redno objavljajo tudi v znanstvenih periodičnih publikacijah in znanstvenih monografijah, ki jih
izdajata Založba Annales UP ZRS in Založba UP FM ter v manjšem obsegu tudi UP PEF in UP FTŠ
Turistica. Z letom 2010 je začela delovati Univerzitetna založba, ki je pripravila izdajo prve
monografije. Hkrati se je v letu 2010 založba Annales, katere reviji Annales, Series Historia et
Sociologiae in Acta Histriae sta vključeni v priznane mednarodne citatne baze Thomson Reuters,
preimenovala v Univerzitetno založbo Annales. S svojo obsežno publicistično dejavnostjo založba
nudi prostor za objavo raziskovalnih rezultatov ne le raziskovalcem in raziskovalkam UP ZRS in UP,
temveč tudi drugim slovenskim in tujim raziskovalcem in raziskovalkam ter jim tako omogoča
odmevnost. Glavno merilo pri pridobivanju novih besedil za objavo pa je poleg tematske povezanosti
predvsem znanstvena kvaliteta.
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MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE

Univerza na Primorskem daje velik pomen mednarodni razsežnosti na vseh področjih svojega
delovanja, posebej pa na področju študijskih, raziskovalnih in razvojno-projektnih dejavnosti ter na
področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti delovanja in storitev univerze. Mednarodno
sodelovanje se odraža tako v funkciji razvoja univerze in njenih članic, kakor tudi v uresničevanju
njenega poslanstva na nacionalni, lokalni in čezmejni ravni.
Cilje UP na mednarodnem področju in ukrepe za njihovo doseganje določa Program
internacionalizacije UP 2010–2013, ki je bil sprejet maja 2010. Področje mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokriva novoustanovljeni Center za mednarodno
sodelovanje UP (CMS UP) in mednarodne pisarne, ki delujejo na posameznih članicah univerze. Na
področjih mednarodne raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter meduniverzitetnega sodelovanja
CMS UP sodeluje s Sektorjem za znanstveno-raziskovalno in razvojno ter umetniško delo UP, s
Sektorjem za izobraževanje UP in s Podiplomsko šolo UP (POŠ UP).
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obsega odnose z domačimi (UP je sklenila sporazume
o sodelovanju z univerzami v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici) in tujimi univerzami, s katerimi je UP
že podpisala sporazume o sodelovanju (od ustanovitve jih je sklenila 37, izmed katerih je 1 univerza iz
Avstrije, 4 iz BiH, 5 s Hrvaške, 10 iz Italije, 1 iz Izraela, 1 s Kosova, 1 iz Mehike, 2 s Poljske, 4 iz
Srbije, 4 iz Tajvana in 4 iz ZDA). Mednarodno sodelovanje obenem obsega navezavo novih stikov in
vzpostavitev sodelovanja s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami, sodelovanje pri skupnih
razvojnih in raziskovalnih projektih ter skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol,
izmenjave študentov, učiteljev in raziskovalcev, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah,
kongresih in simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in organizacijah.
Do danes je UP pristopila v različna združenja in oblike sodelovanja evropskih in regijskih univerz
(European University Association, Rektorska konferenca Alpe - Jadran, Inter-University Centre
Dubrovnik, EuroMed Permanent University Forum, UNIMED, Mreža mediteranskih univerz za
trajnostni razvoj, Podonavska rektorska konferenca, Alliance of Central European Universities –
ACEU, Slovenski izobraževalni konzorcij – SLOVIK in MEDADRION), in sicer prednostno na področju
alpsko-jadranskega prostora. V tem okviru uspešno izvaja nekatere skupne pobude na raziskovalnem
in izobraževalnem področju, npr. skupni študijski programi, programi mobilnosti in drugo mreženje
znanja in človeškega potenciala, nove edukacijske metode in tehnike.
UP svojo aktivno vlogo na mednarodnem področju udejanja tudi prek projektnega sodelovanja,
predvsem na področju čezmejnih programov, v okviru katerih je v letu 2009 prijavila prek 50 projektov.
Od teh se je pričelo izvajanje 6 projektov Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–
2013 (na 2 je UP vodilni partner) in 3 projektov Programa čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija Hrvaška 2007–2013 (na 1 projektu je UP vodilni partner). Rezultati standardnih projektov programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija v letu 2010 še niso bili znani.
V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus UP omogoča izmenjave študentov
(tako za opravljanje dela študija kot obvezne študijske prakse), visokošolskih učiteljev in strokovnega
osebja, medtem ko se mobilnost raziskovalcev izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov. V letu
2010 so potekale tudi izmenjave študentov za študij in prakso, pedagoških, nepedagoških delavcev in
raziskovalcev UP v okviru projektov, sofinanciranih iz Programa finančnega mehanizma EGP in
Norveškega finančnega mehanizma.
V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru UP omogoča tudi nacionalno mobilnost
študentov, na podlagi dogovora o sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici pa tudi
mobilnost visokošolskih učiteljev.
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OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA

UP je vzpostavila razvejano mrežo povezav z okoljem tako z institucijami v visokošolskem in
raziskovalnem prostoru kot s širšim družbenim okoljem. Povezovanje z uporabniki znanja je temelj za
kakovosten razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k
razvoju gospodarstva in države kot celote. Članice univerze se povezujejo z okoljem glede na
specifiko svojih študijskih in raziskovalnih področij. Povezovanje in izmenjave potekajo prek
vključevanja študentov v okolje pri opravljanju strokovne prakse, prek skupnih raziskovalnih in
razvojnih projektov, z vključevanjem gostujočih predavateljev iz gospodarstva v programe UP ipd.
Sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru: UP je od leta 2004 vključena v Rektorsko
konferenco (RK RS), v okviru katere slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja, ki
vključujejo obravnavo vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem
ter znanstveno-raziskovalnim delom, obravnavo finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo
tudi na gospodarjenje s premoženjem univerz, obravnavo zadev, ki se nanašajo na splošno
zakonodajo, posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim. UP skupaj z
ostalimi članicami RK RS izvaja nacionalno mobilnost in uresničuje sprejeta priporočila RK RS glede
medsebojnega sodelovanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev pri izvajanju različnih akademskih
dejavnosti.
Od leta 2009 je UP polnopravna članica Univerze Emuni. V nacionalnem prostoru ima UP sklenjene
sporazume z naslednjimi raziskovalnimi inštituti: Inštitutom za narodnostna vprašanja, Kemijskim
inštitutom Ljubljana, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije, Institutom Jožefa Stefana,
Nacionalnim inštitutom za biologijo in s Slovensko znanstveno fundacijo ter z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. V letu 2010 pa je sklenila še sporazum o sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru: UP je od svojega
nastanka sklenila 40 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o sodelovanju, od tega po 4 v letih
2004 in 2005, 9 v letu 2006, po 5 v letu 2007 in 2008, 7 v letu 2009 in 6 v letu 2010.
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi krovnih sporazumov in programov
o sodelovanju, s katerimi so opredeljene konkretnejše oblike medsebojnih odnosov, in na podlagi
pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 7. OP, programov teritorialnega in čezmejnega
sodelovanja ter drugih programov EU) ter posameznih pogodb o študijskih izmenjavah v okviru
programa mobilnosti VŽU – Erasmus.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA), Združenja
mediteranskih univerz za trajnostni razvoj s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj (The
Mediterranean Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for
Sustainable Development (ESD)), Združenja sredozemskih univerz (Mediterranean Universities Union
- UNIMED), Rektorske konference Alpe - Jadran (Rectors' Conference of the Universities of the Alps
Adriatic Region – AARC) od leta 2010 pa tudi Podonavske rektorske konference (Danube Rector's
Conference – DRC).
Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami: neposredno povezavo z gospodarstvom
univerza udejanja prek različnih infrastrukturnih enot, med katerimi izpostavljamo Center za razvoj in
prenos znanja UP (CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z
gospodarstvom; Svet zaupnikov 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; Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na
področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem; Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju
idej študentov, raziskovalcev in profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP
ZRS.
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UP se z okoljem povezuje tudi s ponudbo Ameriškega kotička Koper (AK UP) in Centra za jezike in
medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP).
AK UP deluje na podlagi sporazuma UP z Veleposlaništvom ZDA in nudi – prek knjižnih zbirk,
svetovnega spleta in raznih regionalnih programov – širši javnosti dostop do aktualnih in zanesljivih
informacij o ZDA, študentom pa informacije o študijskih in raziskovalnih štipendijah v ZDA.
CJMK UP je bil ustanovljen leta 2006 kot univerzitetna enota, v letu 2008 pa se je vključil v
organizacijsko strukturo UP Fakultete za humanistične študije Koper. Učenje jezikov na CJMK UP je
»laboratorij« sodobnih informacijskih orodij za posredovanje jezikovnih vsebin, ki omogoča, ob
multimedijski podpori, komunikacijski strategiji in samostojno vodenem učenju vključenih v učenje,
uresničevati večjezičnost in medkulturnost študentov univerze ter zadovoljevati individualne potrebe
posameznika po znanju jezikov.
UP je prek UIP kot soustanoviteljem vključena tudi v Karierni center (KC UP), ki ga je v letu 2007
ustanovila Študentska organizacija UP (ŠOUP). KC UP predstavlja ključno povezavo med
izobraževanjem in trgom dela ter ponuja širok nabor možnosti za pridobivanje različnih kompetenc, ki
bodo uporabnikom (študentom) poleg formalne izobrazbe omogočile uspešnejši dostop do trga dela.
UP vsako leto v okviru Štipendijskega sklada UP podeli štipendije najboljšim študentom UP. Sklad
temelji na partnerstvu med UP, ŠOUP in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju
najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študija in zagotavljanju
možnosti za zaposlitev teh študentov takoj po zaključku študija.
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DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM

Upravljanje komunikacij je del učinkovitega upravljanja univerze v smeri integriranega komuniciranja.
Za izvajanje te funkcije skrbi vodstvo univerze in vodstva članic UP v skladu s srednjeročno strategijo
razvoja UP 2009–2013. V ta namen je bila sestavljena Promocijska skupina, ki vključuje zaposlene na
rektoratu in vseh članicah UP.
V okviru kabineta rektorja UP in kabinetov dekanov/direktorjev članic UP se pripravljajo in izvajajo
dogodki univerze in različne oblike promocije naših dejavnosti.
V letu 2010 smo na ravni UP izvedli številne dogodke – od promocije doktorjev znanosti UP, podelitve
štipendij UP, sprejema najboljših študentov UP in sprejema gospodarstvenikov, do novinarskih
konferenc in rednih izjav za javnost. Posebej velja izpostaviti naslednje dogodke:
− »Informativa 2010« (januar 2010)
− Slavnostna akademija UP in drugi dogodki v okviru Tedna UP (marec 2010)
− Predstavitev UP v Taverni Koper (maj 2010)
− Rektorska konferenca Alpe-Jadran (maj 2010)
− Razgrnitev temeljne table Kampusa Livade (julij 2010)
− Predstavitev UP na »Oživeli ulici« v Kopru (avgust 2010)
− »Moje mesto je svet« (mednarodni dan jezikov) 27.9.2010
− Pozdrav bruckam in brucem UP (oktober 2010)
− Univerzitetni sejem – »Dnevi znanja« (oktober 2010)
− Predstavitev vmesnega poročila o evalvaciji Evropske zveze univerz (november 2010)
− Prednovoletni sprejem za partnerje UP (december 2010)
Poleg teh so članice UP izvedle tudi dodatne dogodke in druge oblike promocije svojega dela, ki so
podrobneje opisane v letnih poročilih posameznih članic UP. Posebej velja izpostaviti organizacijo in
izvedbo že prepoznavnih in uveljavljenih poletnih šol (npr. UP FHŠ: Poletna šola META in META
Junior, UP FM: Mednarodna poletna šola, UP FAMNIT: poletne šole za srednješolce itd.) kot tudi
različnih mednarodnih znanstvenih konferenc (npr. Encuentros v organizaciji UP FTŠ Turistice, ki je
namenjena strokovnjakom s področja turizma), sestankov, okroglih miz in strokovnih omizij (npr.
FuTuristica) in drugih dogodkov. Vse članice UP pa so se v januarju 2010 skupno predstavile na
informativnem sejmu »Informativa« na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Vsi visokošolski zavodi UP so v letu 2010 organizirali informativne dneve za predstavitev dodiplomskih
in podiplomskih študijskih programov.
Z namenom promocije študijskih programov bodočim študentom so članice organizirale tudi dneve
odprtih vrat za dijake, razne predstavitvene delavnice, cikle poljudnih predavanj za dijake in širšo
javnost, sestanke in predstavitve programov na slovenskih srednjih šolah ter na nekaterih srednjih
šolah v tujini.
Vsi dogodki univerze so ažurno objavljeni na spletni strani UP, kar za dogodke posameznih članic
velja tudi za spletne strani članic UP. V letu 2010 so nekatere članice UP izvedle prenovo svojih
spletnih strani, druge pa jo načrtujejo v letu 2011. To potrebo smo evidentirali tudi na ravni spletne
promocije univerze, kjer je potrebno dodatno pozornost posvetiti sodobnim spletnim socialnimkomunikacijskim omrežjem, kot je na primer Facebook.
Za potrebe informativnih dni kot tudi seznanitev širše javnosti so članice pripravile predstavitvena
gradiva in promocijski material. Promocijske zgibanke za različne priložnosti smo v letu 2010 izdali
tudi na ravni UP, v sodelovanju z vsemi članicami pa je bil izdan Vodnik po študijskih programih
2010/2011 – Odprta obzorja. Izdali smo tudi predstavitveno publikacijo UP – Na poti k odličnosti.
V letu 2010 je bila ustanovljena Univerzitetna založba, v okviru katere bo v letu 2011 začela izhajati
revija z delovnim naslovom Universitas et Societas.
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V letu 2010 so bila pripravljena poenotena pravila (priporočila članic) protokola podelitve diplom.
Skozi vse leto smo v avli palače Armerija, na sedežu UP, gostili številne razstave, med katerimi velja
posebej izpostaviti februarsko razstavo idejne rešitve za Kampus Sonce v Kopru.
Priznanja UP: UP je v letu 2010 podelila naslednja priznanja – prim. mag. Venčeslav Pišot, dr. med.,
je postal častni senator UP, prof. dr. Milanu Bufonu je bila podeljena zlata plaketa UP za
visokošolskega učitelja, sodelavca, znanstvenega delavca ali raziskovalnega sodelavca UP, doc. dr.
Vladu Kotniku pa svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju, delavcu, znanstvenemu delavcu
ali raziskovalnemu sodelavcu UP. Nagrado »Srečko Kosovel« za študente UP za izredne dosežke pri
pripravi diplomskega dela sta prejeli Ana Cukjati in Valentina Kobal, priznanje UP za študente UP pa
Karlo Hmeljak.
Prav tako so bili nagrajeni najboljši študenti UP po kriteriju ocen. Rektor jih je sprejel 17. 11. 2010.
V letu 2010 so bile prvič podeljene tudi nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, ki so jih prejeli
najboljši pedagogi in raziskovalci UP. Nagrado UP za pedagoško odličnost v študijskem letu 2008/09
sta prejeli doc. dr. Tadeja Jere Lazanski in izr. prof. dr. Mara Cotič, za znanstveno odličnost pa so bili
nagrajeni doc. dr. Klavdija Kutnar, doc. dr. Helena Motoh, izr. prof. dr. Egon Pelikan in doc. dr. Aljaž
Ule.
Štipendije UP: UP je v letu 2010 drugič zapovrstjo podelila štipendije v okviru Štipendijskega sklada
UP, ki temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Podeljenih je bilo 43 štipendij,
kar je za 9 več kot v letu 2009.
Celostna grafična podoba: v letu 2010 je bila za večino članic UP pripravljena grafična rešitev
skupne uporabe znaka UP in znaka posamezne članice. Potrebno je sprejeti ustrezno grafično rešitev
še za dve članici ter potrditi novo celostno grafično podobo in na tej podlagi sprejeti Priročnik celostne
grafične podobe UP z vzorci uporabe imena, znaka in simbola UP.
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PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE

V nadaljevanju je predstavljeno stanje nepremičnin Univerze na Primorskem v tabelarični obliki, iz
katere je razvidno premoženje v lasti, v brezplačnem najemu, zemljišča in objekti, ki jim je bila
podeljena stavbna pravica, in objekti, ki jih mora najemati univerza za potrebe članic.
V tabeli je prikazan način uporabe, uporabnik, naslov nepremičnine, realizacija v letu 2010 z opisom
razlik, uporabljena kvadratura in ZK stanje nepremičnin.
Tabela :Premoženje in nepremičnine UP za 2010
Opomba : tabela spodaj
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Realizacija v letu 2010
z opisom razlik

Armerija

UP rektorat

Koper

Titov trg 4, Koper

V lasti

UP

Armerija - prostori kabineta
rektorja

539,64

Realizirano

Pretorska palača

UP rektorat

Koper

Titov trg 4, Koper

Brezplačni
najem

MOK

Strokovne službe rektorata
in Ameriški kotiček

303,48
50,00

Realizirano

Univerzitetni kampus Sonce

UP rektorat

Koper

Območje Barka Čebelnjak

V lasti

UP

Namenjeno kampusu
Sonce

18.422

Realizirano

4

Univerzitetni kampus Livade
Izola

UP rektorat

Izola

Livade Izola

V lasti

UP

Namenjeno kampusu
Livade

10.000

Realizirano

5

Univerzitetni kampus Livade
Izola

UP rektorat

Izola

Livade Izola

Stavbna
pravica

Občina Izola

Namenjeno kampusu
Livade

23.109

Realizirano

6

Objekt na ul. Drevored 1.
maja 9

UP rektorat

Izola

Drevored 1. maja 9,
Izola

V lasti

UP 99/100,
Občina Izola 1/100

Namenjeno programu
Javno zdravje

Zemlj. in
stavba 439

Realizirano

Poslovni prostori UP

UP rektorat

Koper

Garibaldijeva ulica
18a, Koper (id. št.
101.E)

V lasti

UP

V uporabi Sektorja za
informatiko

43,90

Realizirano

UP rektorat

Koper

Gortanov trg 15,
Koper

Brezplačni
najem

MOK

Uporablja CJMK UP

168,00

Realizirano

Sežana

UP rektorat

Slovenija

Partizanska 43,
Sežana

Občina Sežana

Zemljišče

726,311
in stavba
291,00

Nerealizirano: nastajajo
zamude pri pridobitvi
dokumentacije za
prenos lastnine

Prizidek k Armeriji Foresteriji

UP FHŠ

Koper

Titov trg 5, Koper

V lasti

UP

Delno prostori Foresterije in 2.750
celoten prizidek

Cankarjeva 5

UP FM

Koper

Cankarjeva 5, Koper

Brezplačna
uporaba

RS

Pritličje: knjižnica, referat,
recepcija 2. nadstropje:
pisarne, računalniška
učilnica, 3. nadstropje:
velika predavalnica ter 2
predavalnici v stavbi UP
PEF

1.012,94

Nerealizirano: potrebno
je sodelovanje s strani
MVZT

Trg Brolo 12

UP FM

Koper

Trg Brolo 12, Koper

Najem

MOK

7 predavalnic in kabineti

801,70

Realizirano

Dislocirane enote

UP FM

Slovenija

LU Koper, članice
UP, Celje in Škofja
Loka

Najem

Različni lastniki

Različne predavalnice

4.366,00

Realizirano

1
2
3

7
8

9

10

11

12
13

Realizirano
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Realizacija v letu 2010
z opisom razlik

Glagoljaška 8

UP
FAMNIT

Koper

Glagoljaška ulica 8,
Koper

Najem

Pošta Slovenije d.o.o. 5 učilnic (od tega 2
računalnici), knjižnica,
sejna soba in pisarne
(dekanat, služba za
informatiko, služba za
izobraževanje)

457,05

Realizirano

Dijaški in študentski dom
Koper, Cankarjeva 5

UP
FAMNIT

Koper

Cankarjeva ulica 5,
Koper

Najem

RS

6 učilnic v Dijaškem in
študentskem domu Koper
(DŠD) - 1 učilnica v pritličju
DŠD, 2 učilnici v 2.
nadstropju – od tega ena
računalnica, 2 učilnici v 3.
nadstropju in 1 učilnica v 3.
stavbi DŠD

482

Realizirano

Kettejeva ulica 1

UP
FAMNIT

Koper

Kettejeva ulica 1

Najem

MOK

Kabineti za učitelje in
raziskovalce UP FAMNIT in
UP PINT, laboratorij in 1
učilnica

350

Realizirano

Središče Rotunda

UP
FAMNIT

Koper

Destradijev trg 11

Občasni najem

Frančiškanski
samostan Koper

Velika predavalnica za 70
oseb

83,00

Realizirano

1. stavba, Cankarjeva 5

UP PEF

Koper

Cankarjeva 5, Koper

Brezplačna
uporaba

RS

10 predavalnic za
pedagoško delo in 9 pisarn
za delo nepedagoškega
kadra

1.007,80

Nerealizirano: potrebno
je sodelovanje s strani
MVZT

Dislocirane enote

UP PEF

Slovenija

Slovenija

Uporaba

RS (Šolski center
Slovenske Konjice)
MOP (Enota Ptuj)

različne predavalnice in
športni objekti (npr. prostori
UP FM, UP FAMNIT,
telovadnice OŠ Koper,
plesna dvorana plesne šole
Elite)

Prostori UP FTS Turistica

UP FTŠ
Turistica

Portorož

Obala 11a, Portorož

Brezplačna
uporaba

RS MŠŠ

Predavalnice in uprava UP
FTŠ Turistica

14

15

16

17

18

19

20

Realizirano

3.400,00

Ni realizirano: potreben
je vpis v ZK na pobudo
MŠŠ
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Realizacija v letu 2010
z opisom razlik

UP FTŠ
Turistica

Sežana

Bazoviška c. 9,
Sežana

Brezplačni
najem

Občina Sežana

2 učilnici

100,00

Realizirano

UP FTŠ
Turistica

Slovenija

Biotehniška fakulteta,
Jamnikarjeva 101

Najem

Biotehniška fakulteta
Ljubljana

10 predavalnic, , pisarna

600,00

Realizirano

22

UP FTŠ
Turistica

Ptuj

Krempljeva ulica 1,
Ptuj

Najem

Mestna občina Ptuj

Velika predavalnica, 3
manjše predavalnice, rač.
pred.

212,20

Realizirano

23
Poslovni prostori VŠZI –
Bolnišnica Izola

UP VŠZI

Izola

Polje 42, Izola

Brezplačna
uporaba

RS, Splošna
bolnišnica Izola

Prostori v SBI

2.000,00

Neralizirano: nerešeno
ZK stanje. V
sodelovanju z MZ in
MVZT je potrebno
skleniti sporazum o
uporabi stvarnega
premoženja.

dislocirane enote

UP VŠZI

Slovenija

Šempeter pri Gorici,
Nova Gorica, Izola

Brezplačna
uporaba ali
najem

Različni lastniki

Izobraževalno- pedagoški
proces

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

Garibaldijeva ulica 1,
Koper

V lasti ZRS

ZRS

V celoti v uporabi UP ZRS

525,00

Realizirano

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

Garibaldijeva ulica
18, Koper

Brezplačen
najem

MOK

V uporabi UP ZRS CSG

220,00

Nerealizirano: potrebno
je razrešiti lastništvo z
MOK

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Piran

Bolniška 20, Piran

Uporaba

Občina Piran.

V uporabi UP ZRS

360,00

Nerealizirano: nerešeno
ZK stanje, potrebno je
sodelovanje z MŠŠ in
Občino Piran

Informacijski center Rakitovec UP ZRS

Slovenija

Rakitovec 44, Črni
Kal

Brezplačni
najem, delno v
souporabi

Različni lastniki.

Občasno v uporabi

256.00

Realizirano

Palača Baseggio

UP ZRS

Koper

Kreljeva ulica 6

Stavbna in
služnostna
pravica

MOK

Stavba v izgradnji

842,50

Realizirano

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

UP ZRS

Ankaran

Jadranska cesta 31,
Ankaran

Najem

RS

Raziskovalni laboratorij

110,60

Realizirano

21

24

25
26
27

Realizirano

28

29

30
31

34
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Pisarna Izola

UP ZRS

Izola

Giordana Bruna 6,
Izola

Najem

Občina Izola

Pisarna

100,00

Realizirano

Pisarna Izola

UP ZRS

Izola

Giordana Bruna 6,
Izola

Najem

Občina Izola.

Pisarna

104,00

Realizirano

34

Inštitut za biodiverzitetne
študije

UP ZRS

Ljubljana

Žibertova ulica 1,
Ljubljana

Najem

Etažni lastniki.

Skladišče

73,50

Realizirano

35

Inštitut za dediščino
Sredozemlja

UP ZRS

Ljubljana

Rimska cesta 1,
Ljubljana

Neodplačen
najem

MOL

Arheološko delo

134,00

Realizirano

36

Laboratorij Izola

UP ZRS

Izola

Zelena ulica 8b, Izola

Najem

Bavčar Vojko

Laboratorij

46,10

Realizirano

37

Laboratorij Izola

UP ZRS

Izola

Zelena ulica 8, Izola

Najem

Bavčar Vojko

Laboratorij

108,00

Realizirano

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

Kopališko nabrežje 5

Najem

MOK

Skladišče in arheološka
delavnica

196,51

Realizirano

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

Župančičeva ulica 6

Najem

MOK

Skladišče

19,60

Realizirano

Servitski samostan v Kopru

UP ZRS

Koper

Santorijeva ulica 9

Prezplačna
uporaba

RS, upravljavec
MVZT

Namenjeno za poslovne in
pedagoške prostore

3.758,00

Realizirano

UP PINT

Koper

Muzejski trg 2, Koper

Najem

MOK

75,25

Realizirano

UP PINT

Koper

Santorijeva ulica 7,
Koper

Najem

MOK

55,66

Realizirano

UP ŠD

Portorož

Obala 11, Portorož

Brezplačna
uporaba

RS MŠŠ

SD Korotan

2.780,00

Nerealizirano: potreben
je vpis v ZK na pobudo
MŠŠ

UP ŠD

Izola

Nazorjeva ulica 11,
Izola

Brezplačni
najem

Etažni lastniki.

Garsonjera z garažo
namenjena študentom
(oporoka)

27,96

Realizirano

UP ŠD

Koper

Ankaranska cesta 7

V lasti

UP

ŠD Koper

1.592,46

Realizirano

32
33

38
39
40
41
42
43

ŠD Korotan

44
45

Koper
Skupaj v lasti

34.312,00 m2

Skupaj v brezplačnem najemu

15.578,18 m2

Skupaj stavbna pravica

24.968.81 m2

Skupaj v najemu (razen najema prostorov po urnih postavkah po članicah)
Ocena sredstev UP na letni ravni, ki so namenjena najemu prostorov

8.231,00 m2
400.000 EUR
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OPOMBE:
UP FHŠ
Sredstva

Pretežni vir sredstev fakultete predstavljajo proračunska sredstva (sredstva Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo), manjši del sredstev predstavljajo druga proračunska sredstva (druga
ministrstva, javne agencije ipd.) ter ne-proračunska sredstva (vpisnine, šolnine za izredni študij in
podiplomski študij, mednarodni in lokalni projekti). Fakulteta je v letu 2010 imela tudi manjši vir
sredstev iz naslova tržne dejavnosti.
Prostori
Fakulteta ima na razpolago zlasti naslednje prostore za izvedbo osnovne in z njo povezane
obštudijske, promocijske in druge dejavnosti:
• 14 predavalnic
• 14 kabinetov za pedagoški kader
• knjižnico in čitalnico
• večnamenski prostor
• informacijsko-vhodno točko-prostor
• 12 pisarn za nepedagoški kader
• sejno sobo
• zalivček
Posebnost fakultete je sodobno opremljen GIS laboratorij z zmogljivo strojno in programsko opremo s
področja geografske analize prostora in kartografije, ki služi tako v pedagoške kot raziskovalne
namene. Laboratorij ima 19 sedežev, 9 računalnikov s 24'' LCD monitorjem in LCD projektor.
Fakulteta se lahko pohvali tudi z dvema sodobnima amfiteatrskima predavalnicama z možnostjo
videokonferenčnega prenosa. Predavalnici sta opremljeni z daljinskim upravljanjem celotne tehnične
opreme in pripomočkov ter ozvočenjem s stalnimi in prenosnimi mikrofoni.
Fakulteta ima tudi večjo računalniško učilnico s 35 sedeži in 17 računalniki.
UP FM deluje na treh študijskih središčih v Kopru, Celju in Škofji Loki. V Kopru in Celju ima najete
2
prostore v skupni izmeri 3.794 m . V Škofji Loki pa so prostori v souporabi z drugimi pravnimi
osebami.
Vsi prostori so opremljeni s sodobno multimedijsko opremo in zagotavljajo študentom ustrezne
razmere za delo in študij.
Tabela: Pregled prostorov v uporabi in v najemu po lokacijah (v m2)
Vrsta prostorov

Koper

Celje

Škofja Loka

Skupaj UP FM

Predavalnice

681

191

1449

2321

Kabineti

302

19

30

351

Drugi prostori

1047

75

0

1122

Skupaj

2030

285

1479

3794

UP FAMNIT: pretežni del sredstev fakultete predstavljajo proračunska sredstva (sredstva Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – MVZT), manjši del sredstev predstavljajo ne-proračunska
sredstva, ki jih fakulteta pridobiva z naslova vpisnin in šolnin za dodiplomski študij (tujci izven EU) in
podiplomski študij ter iz naslova izrednega študija na doktorski stopnji.
Fakulteta načrtuje prihodke samo iz javne službe, medtem ko prihodkov iz trga ne načrtuje. Od
skupnih prihodkov je načrtovanih 87 % prihodkov za izobraževanje in 6 % prihodkov za raziskovalno
in razvojno dejavnost (slednji iz ARRS).
Fakulteta izvaja svojo dejavnost izključno v najetih prostorih.
35
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Sedež fakultete je na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer ima fakulteta v uporabi 457,05 m . Prostori vključujejo
tri predavalnice (za 77, 45 in 20 oseb), dve računalniški učilnici (s 16 in 17 računalniki) in prostore
dekanata, službe za izobraževanje, službe za informatiko in knjižnice.
Na Muzejskem trgu 2 imata prostore kadrovska in finančno-računovodska služba, ki delujeta kot
skupni službi UP FAMNIT in UP PINT.
Pomembna pridobitev v letu 2010 so bili novi prostori na Kettejevi 1, ki so v lasti Mestne občine Koper.
Fakulteta je v teh prostorih v letu 2010 uredila kabinete za učitelje in raziskovalce, prvi lasten
laboratorij in manjšo seminarsko predavalnico.
Poleg prostorov na Glagoljaški 8 je fakulteta v študijskem letu 2010/11 najela še predavalnice v
Dijaškem in študentskem domu Koper (DŠD) in prostore na Kettejevi 1 v Kopru, občasno pa še druge
prostore za izvajanje študijske dejavnosti (UP ZRS, UP PEF, Središče Rotunda v Kopru). V DŠD je
fakulteta v študijskem letu 2010/11 najela skupaj pet predavalnic in eno računalniško učilnico.
UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, v t. i. 1. stavbi na parceli št. 168, k. o. Koper,
v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na podlagi
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na
Primorskem. Do danes med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ni prišlo do
uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je sprememba odloka predvidevala.
2

Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi površine 1.007,80 m , razen dveh predavalnic v
pritličju, ki jih uporablja članica UP Fakulteta za management Koper skupaj s sanitarijami in dostopi do
2
teh predavalnic. V prizidku Dijaškega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m tudi Skupna
visokošolska knjižnica UP Fakultete za management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper,
vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice UP Fakultete za
management Koper in UP Pedagoške fakultete Koper.
Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2
glasbeni, 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko ter 5 kabinetov za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 9 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za normalno opravljanje dejavnosti.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP
PEF prisiljena trajno najemati prostore oziroma jih prevzemati v uporabo. Študijski proces se tako ne
izvaja le na sedežu fakultete, ampak tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so
prostori članic UP (UP FM, UP FAMNIT), telovadnicah Osnovne šole Koper in v plesni dvorani Plesne
šole Elite. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno najema tudi prostore na drugih lokacijah.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
večkrat ugotovljeno, da je edina možna rešitev izgradnja novega poslopja fakultete. Odločitev UP je
bila, da bo novo poslopje fakultete zgrajeno v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru.
Tako je bilo novo poslopje fakultete med drugimi uvrščeno v nov izdelan in potrjen Dokument
identifikacije investicijskega projekta za Univerzitetni kampus Sonce. Na podlagi vseh odločitev in
zaključkov iz zgoraj navedenega dokumenta so bili v letu 2009 izdelani tudi drugi dokumenti za
novogradnjo kampusa (Programska naloga, Programsko projektna naloga in Natečajna naloga) na
njihovi podlagi pa je bil izveden arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
Univerzitetni kampus Sonce. Rešitev je bila izbrana v začetku leta 2010. Sedaj poteka projektiranje
poslopij v 1. fazi izgradnje kampusa. V to fazo spada tudi nova stavba UP PEF, zaključek te faze je bil
planiran za september 2012. V skladu s takim načrtom bi bila selitev in začetek dela v novih prostorih
možna že v študijskem letu 2012/13. Ker se po terminskem planu že zamuja z aktivnostmi, selitve v
nove prostore UP PEF ne bo pred študijskim letom 2013/14.
UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah.
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Tabela: Dislocirane enote UP PEF
Dislocirana enota UP PEF

Naslov

Kranj**

Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj

Ljutomer

Prešernova cesta 34, Ljutomer

Murska Sobota**

Slomškova ulica 33, Murska Sobota

Nova Gorica

Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

Ptuj

Mestni trg 2, Ptuj

Radovljica**

Kranjska cesta 4, Radovljica

Slovenske Konjice

Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Tržič**

Šolska ulica 2, Tržič

** V postopku akreditacije.
UP PEF ne izvaja študijskih programov na vseh dislociranih enotah hkrati, temveč ciklično. V
študijskem letu 2010/11 izvaja svojo osnovno dejavnost na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah
in na Ptuju, v študijskem letu 2011/12 pa bo začela izvajati svojo dejavnost še na dislocirani enoti v
Ljutomeru. Tam bo razpisan 1. letnik visokošolskega študijskega programa predšolska vzgoja, na
dislocirani enoti v Slovenskih Konjicah pa ne bo več razpisanega 1. letnika tega študijskega programa,
temveč se bosta izvajala le 2. in 3. letnik do izteka izvajanja.
Kot je navedeno zgoraj, UP PEF v pretežni meri uporablja prostore na Cankarjevi ulici v Kopru, ki so
zemljiško knjižno še vedno v lasti Republike Slovenije in uporabi Ministrstva za šolstvo in šport. Tako
ne razpolaga z nepremičnim premoženjem. Od premičnega premoženja ima UP PEF v lasti ali v
uporabi le opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
UP FTŠ Turistica se je leta 2007 preselila v novo stavbo, ki s svojimi prostorskimi danostmi omogoča
ustrezne pogoje za kakovostno in učinkovito izvajanje pedagoškega in andragoškega procesa
terznanstveno-raziskovalne dejavnosti. Žal nam že primanjkuje prostorov za kabinete visokošolskih
učiteljev in sodelavcev. Še danes ni rešeno lastništvo zgradbe in njen prenos v upravljanje, čeprav
smo na članici na ta problem že večkrat opozorili rektorat.
UP VŠZI študijske programe izvaja v prostorih šole v Izoli, na naslovu Polje 42 in v akreditirani
dislocirani enoti v prostorih Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici, na naslovu Ulica Padlih borcev 26.
UP VŠZI ne plačuje najemnine za izvedbo študijskega programa Zdravstvena nega v dislocirani enoti
Nova Gorica .
UP VŠZI izvaja pedagoško in razvojno-raziskovalno dejavnost v sodobnih in dobro opremljenih
prostorih, v skupni izmeri približno 2000 m², na lokaciji v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola.
Na šoli sta 2 predavalnici in 2 učilnici, 4 specialne učilnice, 1 učilnica za vaje, 1 laboratorij, 1
računalniška učilnica, referat, študentska soba, knjižnica s čitalnico, kjer je študentom omogočen tudi
dostop do svetovnega spleta, garderoba, 9 kabinetov za učitelje in prostori za upravno-administrativne
službe. Specialne učilnice so opremljene s sodobnimi učnimi pripomočki za poučevanje zdravstvene
nege, učni in raziskovalni laboratorij z opremo, ki omogoča tako poučevanje kot tudi raziskovalno delo,
učilnica za dietetiko z osnovno opremo za poučevanje dietetike ter učilnica za informatiko s 16
osebnimi računalniki. Vse predavalnice so opremljene s projektorji in osebnimi računalniki. V letu 2010
je šola odprla simulacijski center in nabavila tudi večje število novih računalnikov, saj bodo vsi
zastareli računalniki na šoli zamenjani.
UP ZRS je lociran na petih lokacijah, in sicer v samem mestnem jedru Kopra, v Piranu, Izoli, Valdoltri
in Ljubljani, natančneje v devetih stavbah, ki jih ima bodisi v lasti bodisi v najemu. Skupna izmera
2
uporabnih prostorov je cca. 1.900 m .
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UP PINT svojo dejavnost opravlja v najetih poslovnih prostorih Mestne občine Koper, v izmeri 75,25
2
m , na Muzejskem trgu 2, 6000 Koper. V letu 2010 je za potrebe Oddelka za tehnologijo pridobil
prostore na Santorijevi ulici v Kopru.
Od ustanovitve do oktobra 2004 je inštitut posloval v najetih prostorih družbe Cimos, d. d. Ker je
najemodajalec potreboval oddane prostore za izvajanje svoje dejavnosti, smo se konec leta 2004
2,
preselil v novo najete poslovne prostore v izmeri 80 m v poslovni stavbi Banke Koper, d. d. Poslovni
prostori so omogočili zadovoljivo upravno poslovanje, nikakor pa ne ustrezajo minimalnim zahtevam in
predvsem potrebam raziskovalnega dela. Kot naravoslovno tehnični PINT bi nujno potrebovali
laboratorije z opremo, ker tega še vedno nimamo, proti plačilu, v manjšem obsegu pa tudi brezplačno,
se poslužujemo laboratorijev zunanjih partnerjev.
V letu 2007 se je popotovanje PINT po Kopru nadaljevalo in dobili smo nove prostore na Muzejskem
trgu 2. Dobra lastnost prostorov je, da so v neposredni bližini FAMNIT, kar omogoča našim
zaposlenim, ki pedagoško delujejo na obeh institucijah, lažje delo. Enako velja za študente FAMNIT.
Žal pa to drži samo v teoriji, praktično so razmere za delovanje PINT nemogoče, saj je 41 zaposlenih
na PINT omejenih na dve pisarni. Očitno je to premalo za kakovostno delo. Laboratorijev, ki so
nadvse pomemben delovni pogoj, tudi ni. V letu 2007 smo poskušali najeti prostore v bližini zadnje
lokacije, a je bila cena najemnine znatno previsoka za sredstva, s katerimi lahko razpolaga PINT.
Izboljšanje prostorskih pogojev pa je verjetno najpomembnejši vzvod za kakovostni dvig delovanja
PINT.
2

Uporabna površina (m ) prostorov članice na visokošolskega učitelja in sodelavca ter raziskovalca se
je v letu 2010 s pridobitvijo prostorov UP FAMNIT na Kettejevi ulici v Kopru nekoliko povečala, saj je
večina raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na UP FAMNIT, tako pridobila svoj delovni
prostor.
Kot članica univerze želimo svoje IT poslovanje poenotiti s članicami in upravo Univerze. Informacijska
podpora delovanju PINT v sodelovanju s FAMNIT, in če bo interes tudi pri ostalih članicah univerze,
bo v prihodnjem letu ena primarnih upravnih nalog. Tako pričakujemo, da bo poslovanje
racionalizirano in učinkovitejše ter skladnejše na ravni celotne univerze.
UP ŠD upravlja Študentski dom Portorož, ki je bil izgrajen leta 1982 v skupni bruto izmeri površine
2
2
2.780 m ,in Študentski dom Koper v skupni bruto izmeri 1.335,16 m . Prostori, v katerih deluje
Študentski dom Koper, so bili zgrajeni v letih 1998, 1999 in 2001. UP ŠD upravlja še s stanovanjem v
2
Izoli z bruto površino 27,96 m na naslovu Nazorjeva 11 in z garažo na istem naslovu.
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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.):
a) Zakonske in druge pravne podlage na področju visokega šolstva:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur. l. RS št. 16/07,
36/2008, 58/2009)
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 94/07)
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08)
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10)
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem ter Mednarodni fakulteti za
družbene in poslovne študije v študijskem letu 2009/10 (Ur.l. RS, št. 81/09)
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 šolninah in bivanju v študentski domovih za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/08)
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/05)
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, 99/08, 30/09, 110/09, 60/10, 88/10)
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04, 99/08)
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 64/04,
52/07, 40/10)
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 25/06, 75/08, 97/10)
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10)
Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04)
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04)
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela
(Ur. l. RS, 124/04)
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l.
RS, št. 56/98, 101/04)
Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 45/94)
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1 Ur. l. RS, št. 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. 6/05, 98/09)
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/07,
41/08)
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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, 28/09)
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)
Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02)

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

-

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1, Ur. l. RS, št. 22/06, 61/06, 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. 23/08, 23/09, 86/09, 97/10)
Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, 73/06, 23/09, 41/09)
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, 89/08, 102/09)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06)
Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih
raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega
razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Ur. l. RS, št. 12/05, 3/09)
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l.
RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09, 90/09)
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, 23/09)
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/05, 24/06)
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih
publikacij (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 24/06, 5/07)
Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št. 12/05,
53/06, 22/07, 18/08, 23/09)
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 68/09)
Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št. 126/08, 41/09)

ter drugi.
c) Pravne podlage UP:
Statut Univerze na Primorskem (Statut UP-UPB1, Ur. l. RS, št. 124/08).
Akti:
-

Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetnih kateder

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
-

41

Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Akt o delovanju Ameriškega kotička Univerze na Primorskem
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem ter spremembe in
dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem

Pravilniki:
Splošno:
- Pravilnik sklada za razvoj UP
- Pravilnik o rabi pečatov
- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o uporabi službenih vozil na UP
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
- Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih telefonov na Univerzi na
Primorskem
- Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
- Pravila o povračilu stroškov
- Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
- Pravilnik o sredstvih pridobljenih z donacijami UP
- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem (neuradno prečiščeno besedilo) –
14. 10. 2009
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem –
8. 12. 2009
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem –
30. 9. 2009
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem –
30. 6. 2008
- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem – 2. 6. 2008
- Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
- Pravilnik sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem
- Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
- Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo)
Kadrovsko področje:
-

Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
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Spremembe Pravilnika o organizacijskih enotah univerze
Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem

Študij:
-

Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze
na Primorskem z dne 18. 10. 2010
Pravila o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem
Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na
Primorskem
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Raziskovanje:
-

Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij
na Univerzi na Primorskem

Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila:
-

-

Spremembe in dopolnitve Meril za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
• sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 3. 2. 2010 – pozitivno mnenje ,
• Spremembe in dopolnitve Meril (september 2010)
• seznam področij za izvolitev v naziv
Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in točkovalnik
Spremembe in dopolnitve navodil za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP (september 2010)
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze
na Primorskem in Navodila za izvajanje meril (točkovalnik)
Spremembe in dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in sodelavcev Univerze na Primorskem
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Dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev Univerze na Primorskem
Dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev Univerze na Primorskem

Navodila:
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Pojasnilo MJU v zvezi z novo ureditvijo položajnega dodatka
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
- Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
- Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
- Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
- Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
in ostali akti UP in članic UP.
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DOLGOROČNI CILJI

V srednjeročni razvojni strategiji UP 2009–2013 si je UP postavila cilje, ki jih želi doseči s skrbnim
izborom izobraževalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti. Ti cilji so:
1. POSTATI ODLIČNA RAZISKOVALNA UNIVERZA
Univerza na Primorskem si bo prizadevala za razvoj raziskovalne podstati, ki ji bo omogočala
oblikovanje centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem bo spodbujala zaposlene
k raziskovalnemu delu in objavljanju mednarodno primerljivih rezultatov svojega dela.
2. BITI SESTAVNI DEL NACIONALNE HRBTENICE ZNANJA Z ODLIČNOSTJO V UČENJU IN
POUČEVANJU
Univerza na Primorskem si prizadeva za odličnost na področju pedagoške dejavnosti. Osnovni cilj je
zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k učinkovitosti in uspešnosti študijske
poti študentov na vseh stopnjah študija.
3. POSTATI REFERENČNA UNIVERZA ZA GEOGRAFSKI PROSTOR SREDOZEMLJA IN JV
EVROPA
Vpetost Univerze na Primorskem v geografsko-politični prostor Sredozemlja nudi temelje za razvoj
specifične raziskovalne in pedagoške dejavnosti v sodelovanju z univerzami v tujini. Univerza bo
suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in sodelovanja pri produkciji in distribuciji
znanja, ki se vpenja v prostor Sredozemlja in JV Evrope tako v akademskem kot širšem družbenem
prostoru. V ta namen si bo prizadevala za sodelovanje na mikro ravni prek izmenjave raziskovalcev in
predavateljev z drugimi univerzami omenjenega geografskega prostora ter na makro ravni prek
institucionalnega povezovanja.
4. DOSEGATI MATERIALNE STANDARDE PRIMERLJIVE Z UL IN UM
Univerza na Primorskem si prizadeva za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih
pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente Univerze na Primorskem, ki bodo primerljivi s tistimi
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, zato deluje v smeri pridobivanja potrebnih sredstev ter
gradnje potrebnih univerzitetnih prostorov in prostorov za študente.
5. VZPOSTAVITI UČINKOVIT MODEL ASIMETRIČNO INTEGRIRANE UNIVERZE
Univerza na Primorskem bo razvijala model organiziranosti in upravljanja, ki temelji na centralizaciji
uresničevanja skupnih interesov članic, obenem pa vzpodbuja njihovo avtonomnost pri odločitvah, ki
so specifične v okviru njihovega delovanja na raziskovalnem in pedagoškem področju.
6. POSTATI PREPOZNAVEN DEJAVNIK RAZVOJA LOKALNEGA OKOLJA
Poslanstvo Univerze na Primorskem je med drugim močno povezano tudi z vsestranskim razvojem
južne Primorske regije. Z namenom da bi postala prepoznavni dejavnik razvoja na tem geografskem
področju, UP teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi regionalnimi akterji. In
sicer bo s skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti oblikovala študijske programe in s tem tudi
˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za sodelovanje z lokalno skupnostjo na
področju raziskovanja.
7. POSTATI PREPOZNAVNA UNIVERZA V SLOVENSKEM, SREDOZEMSKEM IN ŠIRŠEM
PROSTORU
Cilj Univerze na Primorskem je postati nacionalno in mednarodno prepoznavna po kakovostnih
študijskih programih, kakovostnem delu in kadru, po mednarodni naravnanosti in uspešnem
povezovanju raziskovalnega in izobraževalnega dela; ob tem pa želi gojiti učinkovito komunikacijo z
javnostmi ter promocijo dela in dosežkov članic ter univerze kot celote.
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2010

Pri oblikovanju kratkoročnih prednostnih ciljev UP za leto 2010 se je kot temeljno izhodišče upoštevalo
Srednjeročno razvojno strategijo UP 2009–2013. Skladno s tem so bili kratkoročni cilji UP v Letnem
programu dela za leto 2010 (LPD 2010) opredeljeni v okviru dolgoročnih prednostnih ciljev.
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5 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU
ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2010
5.1

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT UP
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izvedba zunanje evalvacije pri
EUA

Prijava na zunanjo
evalvacijo EUA

Realizirano

Izvedba zunanje evalvacije
Pripravljena dokumentacija
za potrebe zunanje
evalvacije
Nadgraditi sistem kakovosti.

Pripravljeni standardi
kakovosti
Vzpostavljena kakovost na
upravi UP
Izvedena anketa o
zadovoljstvu zaposlenih na
UP in pripravljeno poročilo o
anketiranju.

Biti sestavni del nacionalne
Ustanavljanje novih članic UP:
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Fakulteta za grajeno okolje

Pridobitev soglasja vlade k
ustanovitvi fakultete
Ustanovitev fakultete v
mesecu septembru 2010

Delno realizirano: dopolnjena
je bila metodologija
kazalnikov kakovosti za
pripravo samoevalvacijskega
poročila.
Pričetek vzpostavljanja
sistema kakovosti na osnovi
modela odličnosti EFQM.
Anketa o zadovoljstvu
zaposlenih na rektoratu
zaradi kadrovske
podhranjenosti ni bila
izvedena; naloga prenese v
leto 2011.
Delno realizirano: SVS je
izdal pozitivno soglasje k
ustanovitvi, Vlada RS še ni
podala soglasja k spremembi
Odloka o ustanovitvi UP.

Fakulteta za inženirske vede

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Nerealizirano

Fakulteta za ergonomske in
kineziološke študije

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Fakulteta za trajnostni razvoj

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Nerealizirano

Fakulteta za vizualne in
intermedijske umetnosti

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Nerealizirano. postopek
ustanavljanja nove fakultete
je bil ustavljen

Ustanovitev Centra za
vseživljenjsko učenje

Ustanovitev in začetek
delovanja centra

Delno realizirano: cilj se je
prenesel v leto 2011, in sicer
z namenom vzpostavitve

Realizirano
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Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
mrežnega sistema
vseživljenjskega učenja na
UP.

Izvedba samoevalvacije UP

Sprejem
samoevalvacijskega poročila
UP za študijsko leto 2008/09
na Senatu UP v juniju
mesecu 2010

Realizirano

Sodelovanje v projektu ESMU
(Benchmarking v visokem
šolstvu)

Sodelovanje v projektnih
skupinah doma in v tujini.

Realizirano

Pripravljeno letno poročilo.
Seznanitev članic UP in
druge zainteresirane javnosti
s potekom projekta

Izvedba posvetov in delavnic s
področja kakovosti

Povečanje kakovosti
pedagoške odličnosti
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP

Izveden posvet s področja
kakovosti v mesecu
maju/juniju 2010

Realizirano

Izvedba vsaj 5 usposabljanj
za tutorje učitelje in tutorje
študente v sodelovanju z UP
PEF

Delno realizirano: izvedeno 1
usposabljanje za tutorje
študente ter dve usposabljanji
za tutorje učitelje

Izvedba vsaj 2 delavnic s
področja kakovosti in
izobraževanja

Realizirano: izvedena
usposabljanje za delo s
študenti s posebnimi
potrebami (v okviru javnega
razpisa za Razvojne naloge v
visokem šolstvu za leto 2010)

Sprejet program Sklada z
metodologijo nagrajevanja

Realizirano

Sprejet poslovnik o delu
Upravnega odbora Sklada
Objavljen javni razpis za
vključitev v sklad in
pridobitev donatorjev
Objavljen javni razpis za
predlaganje nagrad in
izpeljan izbor nagrajencev

Vzpostavljanje sistema
kakovosti po modelu odličnosti
EFQM

Izvedba predstavitve modela
odličnosti EFQM

Dodatno realizirano: cilj ni
naveden v LPD za leto 2010.

Izvedba usposabljanja za
ocenjevalce po modelu
odličnosti EFQM
Sodelovanje v projektu
Trans Sateo (GOA orodje za
samoocenjevanje na
področju izobraževanja)

Dodatno realizirano: cilj ni
naveden v LPD za leto 2010

Izvedba samoocenjevanja
Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Akreditacija najmanj treh
skupnih študijskih programov s
tujimi univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Zaključen postopek
akreditacije najmanj treh
skupnih študijskih
programov v oktobru 2010

Nerealizirano

Oblikovanje strategije
internacionalizacije na
področju študijske dejavnosti

Sprejeta strategija na
Senatu UP v septembru
2010.

Nerealizirano: cilj se prenese
v leto 2011 in bo vključen
med cilje Strategije na
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Kratkoročni prednostni
cilji
UP

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
področju izobraževanja.

Vzpostavitev delovanja
»Podiplomske šole UP«

Operacionalizacija in
začetek delovanja
»Podiplomske šole UP« v
letu 2010

Realizirano

Zagotovitev materialnih
standardov (prostori,
oprema) za delovanje
»Podiplomske šole UP«
Povečanje izbirnosti in
mobilnosti med članicami

Priprava strategije promocije

Realizirano

Priprava promocijskega
materiala (v e-obliki in
tiskani obliki, katalog
izbirnosti in spletnih strani)
Izvedena promocija po
članicah (tudi informativni
dnevi in dnevi odprtih vrat
pedagoških članic).
Povečan delež izbirnosti v
primerjavi z letom 2009

Akreditacija vsaj treh
interdisciplinarnih študijskih
programov

Začetek postopka zunanje
akreditacije v oktobru 2010

Delno realizirano:
akreditirana sta bila dva
interdisciplinarna študijska
programa 2. stopnje.

Priprava analize
racionalizacije izvajanja
študijske dejavnosti in
predlogi racionalizacije
študijskih programov v
mesecu maju 2010

Realizirano: članice so bile
pozvane, da so na podlagi
sklepa Senata UP podale
oceno vpisa tako v
študijskem letu 2009/10 kot
2010/11 in navedle ukrepe
v primeru manjšega števila
zasedenih vpisnih mest.

Vzpostavitev novih kateder

Priprava analize in
morebitna ustanovitev novi
kateder do konca leta 2010

Nerealizirano

Vzpostavitev informacijskega
sistema na nivoju študijske in
raziskovalne dejavnosti in na
področju kakovosti

Vzpostavljen informacijski
sistem na nivoju študijske in
raziskovalne dejavnosti ter
na področju kakovosti.

Nerealizirano

Uveljavitev poenotenega
sistema na UP
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Redno seznanjanje
zainteresirane javnosti z
dejavnostmi UP

Vzpostavljeno boljše
sodelovanje z lokalnim
gospodarstvom

Realizirano

Ustanavljanje Alumni klubov
na članicah, kjer le-ti še ne
delujejo

Ustanovljeni Alumni klubi
na članicah

Delno realizirano: Alumni
klubi vzpostavljeni na
posameznih članicah.

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odločnostjo v učenju in
poučevanju

Razvoj novih študijskih
programov 1., 2. in 3. stopnje

Zaključen postopek
notranje akreditacije in
pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu
za izvajanje študijskega
programa ter razpis
programa v študijskem letu

Realizirano pri študijskem
programu 1. stopnje
Sodobna kritična teorija in
filozofija
Realizirano pri študijskem
programu 3. stopnje
Arheologija

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
2011/12.
Zaključen postopek
notranje akreditacije in
posredovanje elaboratov
novih študijskih programov
v zunanji postopek
akreditacije na Nacionalno
agencijo RS za kakovost v
visokem šolstvu.

Spremembe in dopolnitve
obstoječih študijskih
programov

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu
k spremembi študijskega
programa z novim modulom

Zaključen postopek zunanje
akreditacije študijskih
programov 1., 2. in 3. stopnje.

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu
za izvajanje študijskega
programa in razpis
programov 1. stopnje v
študijskem letu 2011/12; 2.
stopnje v študij. letu
2010/11 ter 3. stopnje
2010/11 oz. 2011/12.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano: akreditacija
študijskih programov 3.
stopnje Upravljanje
dediščine z informacijskimi
orodji, Italijanistika in
Kulturni študiji se prestavi v
leto 2011
Nerealizirano: priprava
novega modula »Upravljanje
dediščine z informacijskimi
orodji« v sklopu študijskega
programa 2. stopnje
Dediščina Evrope in
Sredozemlja se prestavi v
naslednje leto.
Realizirano pri študijskem
programu 1. stopnje
Socialna politika;
Delno realizirano:
- odobritev Sveta za visoko
šolstvo RS za širitev
področja dejavnosti na
izobraževalne vede
izobraževanje učiteljev
(14)
- akreditacija študijskih
programov 2. stopnje se
prestavi v naslednje leto:
- Italijanistika pedagoški
študij
- Zgodovina dvopredmetni
pedagoški študij,
- Geografija dvopredmetni
pedagoški študij
- Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje
- Slovenistika –
enopredmetni pedagoški
študij
- Slovenistika –
dvopredmetni pedagoški
študij
Realizirano pri programu 3.
stopnje Antropologija.

Preoblikovanje visokošolskega
zavoda

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu
za področje izobraževalnih
ved in izobraževanje
učiteljev

Delno realizirano: za širitev
študijskega področja po
Iscedovi klasifikaciji 14 na
področje izobraževalnih ved
in izobraževanje učiteljev
pričakujemo še soglasje
MVZT.

Razvoj novih študijskih
programov

Priprava in uspešen
postopek notranje
akreditacije dvopredmetnih
študijskih programov 1.
stopnje (Geografija,
Medijski študiji,
Slovenistika, Zgodovina,
Filozofija in Italijanistika)

Dodatno realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Kratkoročni prednostni
cilji
Razvoj novih interdisciplinarnih
študijskih programov z drugimi
članicami UP

Pričakovani rezultati v letu
2010
Zaključen postopek
notranje in zunanje
akreditacije - pridobitev
soglasja Nacionalne
agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu.
Sodelovanje pri izvajanju
študijskega programa

Razvoj novih skupnih
študijskih programov

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano pri
interdisciplinarnem
študijskem programu 2.
stopnje Dediščinski
turizem;nerealizirana
akreditacija
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje Medkulturni študiji,
ki se prestavi v naslednje
leto.

Zaključen postopek
notranje in zunanje
akreditacije - pridobitev
soglasja Nacionalne
agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu.

Nerealizirano: akreditacija
skupnega študijskega
programa 2. stopnje
Mednarodne območne
študije se prestavi v
naslednje leto.

Oblikovati strategijo UP FM na
področju izobraževanja

Dokument: Strategija UP FM
na področju izobraževanja
2010–2015

Nerealizirano

Izboljšati učinkovitost in
uspešnost izobraževalnega
procesa

Vsaj 60 % prehodnost na
dodiplomskem študiju

Delno realizirano

UP FM
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Povečati število diplomantov
tekoče generacije
Skrajšati čas študija do
diplomiranja
Polno delovanje Centra v
študijskem letu 2010/11

Delno realizirano

Izboljšanje prehodnosti v
študijskem letu 2009/10
Zmanjšati število študentov,
ki se izpišejo ali spremenijo
študijski program.
Uvesti sodobne oblike
izobraževanja

Vsaj 80 % učiteljev bo v
svoja predavanja vključilo
vsaj 1 strokovnjaka iz
prakse.

Nerealizirano

Vpisati večje število
študentov na izrednem
študiju

Nerealizirano

Zmanjšati stroške izvedbe
izrednega študija zaradi
majhnega vpisa
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja
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Bolj učinkovito komunicirati z
gospodarstvom

Boljša povezanost FM z
gospodarstvom

Realizirano

Promocija študentov in
diplomantov FM
Lažja pot do strokovne
prakse za študente
Povečanje zaposlovanja
diplomantov
Širitev in okrepitev konceptov
vseživljenjskega učenja ter

Vključitev vsaj 30
udeležencev izobraževanja

Nerealizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji
učinkovito trženje koncepta
vseživljenjskega učenja

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Nadomestiti izpad dohodka
iz naslova slabšega vpisa
na izrednem študiju na
vseh študijskih programih
Prenovljene publikacije za
vse študijske programe

Realizirano

Vključiti tuje študente v
dele študijskih programov v
angleškem jeziku

Nerealizirano

Vključitev delodajalcev v
razvoj študijskih programov
in vzpostaviti večje
povpraševanje po
diplomantih FM

Delno realizirano

UP PEF
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Izvajanje obstoječih študijskih
programov (stari programi)

Vpisani študenti z
izpolnjenimi pogoji za vpis v
višje letnike in vpis v višje
letnike po merilih za prehode
ter novi diplomanti, ki bodo v
letu 2010 zaključili študij.

Realizirano

Izvajanje obstoječih študijskih
programov 1. stopnje

Vpisani študenti 1. in 2.
letnikov študijskih
programov 1. stopnje

Realizirano

Izvajanje obstoječih študijskih
programov 2. stopnje

Vpisani študenti 1. in 2.
letnikov študijskih
programov 2. stopnje ter
diplomanti, ki bodo v letu
2010 zaključili študij.

Realizirano

Izvajanje obstoječih študijskih
programov 3. stopnje

Vpisani študenti 1.,2. in 3.
letnika študijskega programa
3. stopnje

Realizirano

Izvajanje novih študijskih
programov 2. stopnje

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu

Nerealizirano: nov študijski
program 2. stopnje
Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere bo razpisan v
študijskem letu 2011/12.

Izvedba razpisa za vpis za
nov program v študijskem
letu 2010/11
Izvajanje novih študijskih
programov 3. stopnje

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu.
Izvedba razpisa za vpis za
nov program v študijskem
letu 2010/2011

Nerealiziran: nov študijski
program 3. stopnje Zgodnje
učenje bo razpisan v
študijskem letu 2011/2012

Izvajanje novih
interdisciplinarnih študijskih
programov druge stopnje z
drugimi članicami UP

Akreditirani
interdisciplinarni pedagoški
študijski programi 2.
stopnje (eno- in
dvopredmetni)

Nerealizirano

Izvajanje obstoječih študijskih
programov izpopolnjevanja

Kandidati, ki bodo v
študijskem letu 2009/10
izpopolnili svoje znanje in
pridobili ustrezna potrdila;
vpisani novi kandidati
vključeni v študijske

Realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Postati prepoznavna univerza
v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
programe izpopolnjevanja
v študijskem letu 2010/11.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Spremljanje in zagotavljanje
kakovosti izobraževalnega
dela

Spoznanja o slabostih in
prednostih preteklega in
tekočega pedagoškega
dela in smernice za
izboljševanje
usposobljenosti
pedagoških delavcev ter
izboljševanje kakovosti
dela s študenti

Realizirano

Kvalitetno nadgrajevanje
didaktičnih pristopov

Včlanitev visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v
univerzitetno katedro za
visokošolsko didaktiko

Delno realizirano: izvedena
so bila izobraževanja za
visokošolske učitelje in
sodelavce.

Izvedena izobraževanja
Začetek delovanja centra
za e-izobraževanje,
povečanje uporabe eizobraževanja med
visokošolskimi učitelji in
sodelavci
UP FTŠ Turistica
Dosegati del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Priprava programov študija na
daljavo

Objavljeni rezultati pilotne
študije, pripravljen načrt
uvajanja in prvi predmeti z
uvedenim konceptom eizobraževanja.

Delno realizirano: aktivnosti
potekajo; število predmetov z
gradivi v e-učilnici se je
povečalo za 10-krat.

Povezava izobraževanja z
aplikativnimi projekti

Zagon fakultetne potovalne
agencije, izdelane strokovne
podlage za razvoj
fakultetnega hotela, znana
tudi lokacija hotela.

Delno realizirano: aktivnosti
potekajo; priprave za
ustanovitev šolske agencije;
šolski hotel v Lipici; razgovori
za šolski hotel v Portorožu …

UP VŠZI
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Posodabljanje izobraževalne
opreme ter usposabljanje
pedagoškega kadra

Uvedba informacijskokomunikacijske tehnologije
in izvedba elektronskega
poučevanja pri organiziranih
oblikah pedagoškega
procesa in pri razvojnoraziskovalnem delu

Realizirano: uporaba eizobraževanja pri nekaterih
predmetih, nabava sodobne
simulacijske opreme za
izvajanje kabinetnih vaj pri
pouku zdravstvene nege

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Zagotoviti nemoteno delovanje
administrativnih služb in
študijskega procesa

Nabava aktualnega
strokovnega študijskega
gradiva

Realizirano: nabava
strokovne literature v
slovenskem in angleškem
jeziku, priprava oz.
posodobitev študijskih gradiv
pri nekaterih predmetih

Postati prepoznavna univerza
v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Dograjevanje prepoznavnosti
šole v ožjem in širšem
družbenem okolju ter
mednarodni skupnosti

Priprava promocijskih gradiv
za obstoječe in nove
študijske programe v
slovenskem in angleškem
jeziku

Realizirano: priprava novih
promocijskih gradiv (plakati,
kratke predstavitve); izvajanje
sprotnega posodabljanja
spletne strani

Sprotno posodabljanje
spletne strani šole

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
5.1.1
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Visokošolsko izobraževanje

Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Organizirano in tekoče
izpeljati študijski proces na
študijskih programih 1.
stopnje

Povprečno 70 % prehodnost
v višje letnike

Realizirano: skupna
prehodnost iz 1. v 2. letnike
ter iz 2. v 3. letnike znaša
približno 71,7 %.

Vzpodbuditi zanimanje
študentov fakultete za
vzporedni študij na študijskih
programih fakultete

Zapolnitev razpisanih vpisnih
mest za vzporedni študij na
vseh študijskih programih

Nerealizirano

Vzpodbuditi študente 1.
letnika, ki so se vpisali v 3.
prijavnem roku, k
nadaljevanju študija na
fakulteti

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

Nerealizirano: prehodnost v
študijsko leto 2010/11 znaša
16 %.

Organizirano in tekoče
izpeljati študijski proces na
študijskih programih 2.
stopnje

90 % prehodnost v 2. letnike

Nerealizirano: 82 %
prehodnost študentov 1.
letnikov v 2. letnike študijskih
programe 2. stopnje

Organizirano in tekoče
izpeljati študijski proces na
študijskih programih 3.
stopnje

80 % prehodnost študentov
v 2. letnike

Nerealizirano: prehodnost
študentov iz 1. v 2. letnik po
vrstah študijskih programov
na 3. stopnji: 71,75 %

Nadaljevanje študija
študentov, vpisanih v 2.
letniku znanstvenega mag.
študija, na doktorskem
študijskem programu (sprejet
pred 11. 6. 2004)

50 % neposredna
prehodnost študentov
magistrskega študija
(znanstveni magisterij) na
doktorski študij

Delno realizirano: 48 %
neposredna prehodnost
študentov znanstvenega
mag. študija na doktorski
študij (upoštevani študentje
2. letnika in absolventi).

Evalvacija izvedbe študijskih
programov

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

Realizirano, pri čemer je pod
omenjenim povprečjem več
kot 3 % učiteljev.

Vzpodbujati študente k
sodelovanju v obštudijskih
dejavnostih ter pri projektih
prek študentskih društev
fakultete

Vsaj 10 % vseh vpisanih
študentov se aktivno
vključuje tako v študijske kot
obštudijske dejavnosti in
druge projekte fakultete.

Realizirano

Povečati število vpisanih
študentov v 1. letnike na
študijskih programih 1.
stopnje

50 % zapolnitev razpisanih
vpisnih mest na študijskih
programih v 1. prijavnem
roku

Nerealizirano: v 1. prijavnem
roku smo zapolnili 18,4 %
razpisanih vpisnih mest

Po zaključenih vseh treh
vpisnih rokih 85% zapolnitev
razpisanih vpisnih mest na
vseh študijskih programih

Ni realizirano: po zaključenih
vseh treh vpisnih rokih je
zapolnitev razpisanih vpisnih
mest na vseh študijskih
programih 1. stopnje 36,2%

Večja prepoznavnost
fakultete in študijskih
programov med dijaki ter v
širši javnosti

Realizirano

Vsaj 80 % vpisanih
študentov na študijskega
programa druge stopnje je
zaključilo študij na prvi
stopnji na UP FHŠ.

Realizirano: 82,2 % vpisanih
študentov na študijskem
programu 2. stopnje je
zaključilo študij na 1. stopnji
na UP FHŠ.

Študenti 1. stopnje UP FHŠ
po zaključku študija
nadaljujejo na študij.
programih 2. stopnje na UP
FHŠ.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Dodatno izpopolnjevanje ter
sodelovanje podiplomskih
študentov na seminarjih,
simpozijih, konferencah

Vsaj pet podiplomskih
študentov sodeluje na
konferenci s svojimi referati
oz. prispevki.

Realizirano: v okviru
delovanja IMŠ UP FHŠ so
bile organizirane tri
znanstvene konference, pri
katerih so sodelovali tudi
študentje UP FHŠ; študentje
UP FHŠ so se vključevali tudi
v aktivnosti izvedene v okviru
UP ZRS. 19 študentov
podiplomskih študijskih
programov UP FHŠ sodeluje
na UP ZRS tudi kot mladi
raziskovalec.

Povečati število novo
vpisanih študentov v 1.
letnike na študijskih
programih 2. in 3. stopnje

60 % zapolnitev razpisanih
vpisnih mest na študij.
programih 2. stopnje

Nerealizirano: 45 %
zapolnitev razpisanih vpisnih
mest na študijskih programih
2. stopnje

55 % zapolnitev razpisanih
vpisnih mest na študij.
programih 3. stopnje

Nerealizirano: 32 %
zapolnitev razpisanih vpisnih
mest na študijskih programih
3. stopnje

Večja prepoznavnost
fakultete in študijskih
programov med študenti ter
v širši javnosti

Realizirano: promocija
fakultete v okviru
informativnih dnevov,
izobraževalnih
sejmov,organizacije
dogodkov (znanstvene
konference, sestanki), objava
intervjujev in člankov
koordinatorjev študijskih
programov, prodekanov ter
dekanje v medijih (tiskanih,
radijskih, spletnih portalih …)

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Ohranitev odnosa z
diplomanti in na ta način
pridobitev informacij o
potencialnih delodajalcih za
študente fakultete

Vsaj trije dodatno sklenjeni
dogovori s potencialnimi
delodajalci o sodelovanju pri
izvajanju študijske prakse.

Realizirano: fakulteta je v letu
2010 sklenila 11 sporazumov
o sodelovanju s
potencialnimi delodajalci.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Vključitev tujih gostujočih
predavateljev v pedagoški
proces na doktor. študij.
programih 3. stopnje

Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na študijskem
programu Filozofija in teorija
vizualne kulture

Delno realizirano: od šestih
predvidenih gostujočih
predavateljev je realizacija
dosegla število dva

Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na študijskem
programu Zgodovina Evrope
in Sredozemlja

Študentje so imeli možnost
udeležbe dodatnega
izobraževanja na
mednarodnih simpozijih,
konferencah (tako v okviru
IMŠ UP FHŠ, kot tudi v
okviru UP ZRS)

Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na študijskem
programu Geografija
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Povečati število študentov
fakultete, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP.
Povečati število študentov
ostalih članic UP, ki se
odločijo izbirati zunanje
izbirne predmete UP FHŠ.

Vsaj 5 študentov fakultete si
izbere vsaj en zunanji izbirni
predmet v okviru izbirnosti
na drugi članici UP.

Delno realizirano: 4 študenti
UP FHŠ so si izbrali vsaj en
zunanje izbirni predmet na
drugi članici UP.

5 razpisanih izbirnih
predmetov na UP FHŠ si
izberejo študenti ostalih
članic UP.

Delno realizirano:študenti
drugih članic UP so si v
okviru izbirnosti izbrali 4
razpisane izbirne predmete
UP FHŠ.

UP FM
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z

Razvoj novih študijskih
programov 3. stopnje

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k

Nerealizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010
programu in razpis programa
v študijskem letu 2011/12
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Razvoj novih študijskih
programov 2. stopnje

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
programu in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Nerealizirano

Širitev področja Pravo (38) in
akreditacija študijskega
programa 2. stopnje Pravo
za management

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
programu in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Nerealizirano

Razvoj skupnega
študijskega programa 2.
stopnje

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
programu in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Nerealizirano

Razvoj novega študijskega
programa 2. stopnje
Management v športu

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
programu in razpis programa
2011/12

Nerealizirano

Prenova in razvoj novih
študijskih programov 1.
stopnje

Notranja in zunanja
akreditacija

Nerealizirano

UP FAMNIT
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Širitev študijskih področij UP
FAMNIT na področji (14)
izobraževanje učiteljev
(začetek postopka) in (31)
družbene vede (psihologija)
(zaključek postopka)

Zaključen postopek
akreditacije novih študijskih
področij na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2011.

Priprava vlog za akreditacijo
novih dodiplomskih študijskih
programov

Zaključen postopek
akreditacije novega
visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1.
stopnje Informacijske
tehnologije na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.

Nerealizirano: priprava
programa je začasno
odložena zaradi prostorskih
pogojev.

Priprava vlog za akreditacijo
novih podiplomskih študijskih
programov 2. stopnje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa s področja
matematike (študijski
program Matematika) ter
Računalništva in informatike
na Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Nerealizirano : cilj je
prenesen v leto 2011.

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 2. in 3. stopnje
Bioinformatika na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.

Delno realizirano: na ravni
članice je zaključen postopek
akreditacije programa 2.
stopnje, ostale aktivnosti za
2. stopnjo so prenesene v
2011, za 3. stopnjo pa je
priprava programa odložena.

Zaključen postopek
akreditacije študijskega

Delno realizirano: osnutek
programa 2. stopnje je

Izpeljava postopka
akreditacije novih študijskih
področij

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Priprava sprememb in
dopolnitev obstoječih
študijskih programov UP
FAMNIT

Priprava prve podelitve
diplom za diplomante
dodiplomskega in
podiplomskega študija na
UP FAMNIT

Ohranjanje in utrjevanje
zadovoljstva študentov s
študijem na fakulteti in z
organiziranostjo fakultete

Pričakovani rezultati
v letu 2010
programa 2. in 3. stopnje
Biopsihologija na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
pripravljen, ostale aktivnosti
do zaključka akreditacije na
ravni UP za 2. in 3. stopnjo
so prenesene v 2011.

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 2. stopnje
Matematika s finančnim
inženiringom na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.

Delno realizirano:program je
bil posredovan v postopek
akreditacije, vendar je zaradi
vzpostavljanja NAKVIS še
vedno v postopku.

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 3. stopnje
Aplikativna kineziologija na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Delno realizirano: program je
bil posredovan v postopek
akreditacije, vendar je zaradi
vzpostavljanja NAKVIS še
vedno v postopku.

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
spremembam in dopolnitvam
študijskih programov 1.
stopnje Matematika ter
Računalništvo in informatika

Delno realizirano:
spremembe in dopolnitve
programov so bile
posredovane v postopek
akreditacije, vendar so zaradi
vzpostavljanja NAKVIS še
vedno v postopku.

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
spremembam in dopolnitvam
študijskih programov 2.
stopnje Matematične
znanosti, Računalništvo in
informatika ter Varstvo
narave

Delno realizirano:
spremembe in dopolnitve
programov Matematične
znanosti ter Računalništvo in
informatika so bile
posredovane v postopek
akreditacije, vendar so zaradi
vzpostavljanja NAKVIS še
vedno v postopku; programa
sprememb in dopolnitev
programa Varstvo narave je
prenesena v 2011.

Pridobitev soglasja
Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu k
spremembam in dopolnitvam
študijskih programov 3.
stopnje Računalništvo in
informatika

Nerealizirano: cilj je začasno
odložen – predvidoma bo
realiziran v letu 2012.

Pripravljene priloge k diplomi
v slovenskem in angleškem
jeziku

Delno realizirano: priloge v
slovenskem jeziku so
pripravljene, v angleškem
jeziku pa so še v pripravi.

Pripravljene priloge k diplomi
v slovenskem in angleškem
jeziku

Delno realizirano: priloge v
slovenskem jeziku so
pripravljene, v angleškem
jeziku pa so še v pripravi.

Na podlagi rezultatov
anketiranja oblikovanje
smernic (ukrepov) za
povečanje zadovoljstva
študentov

Realizirano

Pridobitev novih študentov
na podlagi širjenja pozitivnih
informacij s strani že
vpisanih študentov.
Vsaj 20 % vseh vpisanih

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Zagotovitev ustreznih
materialnih pogojev za
izvajanje študija

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Pričakovani rezultati
v letu 2010
študentov se aktivno
vključuje tako v študijske kot
obštudijske dejavnosti in
druge projekte fakultete.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Ustrezno povečano število
predavalnic in kabinetov za
kakovostno izvajanje
pedagoškega procesa

Realizirano

Zapolnitev razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik, za
vzporedni študij, diplomante
ter po merilih za prehode na
vseh študijskih programih

Delno realizirano: realizirano
na dveh dodiplomskih
programih, na ostalih pa ni
realizirano.

Znižanje primanjkljaja UP
PEF na področju izvajanja
študijske dejavnosti

Realizirano

Priprava pravnih podlag na
področju izobraževanja

Sprejet pravilnik in začetek
njegove uporabe v
študijskem letu 2010/11.

Realizirano

Izvedba promocijskih
aktivnosti

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete

Realizirano

Povečan vpis v dodiplomske
študijske programe
Boljša prepoznavnost
podiplomskih študijskih
programov fakultete

Realizirano

Povečan vpis v podiplomske
študijske programe

Izvedba promocijskih
aktivnosti

Boljša prepoznavnost
fakultete in njenih študijskih
programov

Realizirano

Vsebinsko in oblikovno
izboljšana spletna stran.

Realizirano

Ažurno objavljanje informacij
o študijskih programih in
dogodkih na fakulteti za
splošno in strokovno javnost
Boljša prepoznavnost
fakultete
Izid publikacije in gradiv ter
posredovanje teh
kandidatom za vpis

Realizirano

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete
Izid publikacije in
posredovanje te kandidatom
za vpis

Realizirano

Boljša prepoznavnost
podiplomskih študijskih
programov fakultete
Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na
ustreznih mestih
Boljša prepoznavnost
fakultete

Realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010
Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na srednjih
šolah po Obali ter na
ustreznih mestih po Obali in
širši Sloveniji
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano: cilji so bili
realizirani z izjemo
povečanega vpisa v
dodiplomska študijska
programa.

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete
Povečan vpis v dodiplomske
študijske programe
(Matematika, Matematika v
ekonomiji in financah)
Izvedba promocijskih
aktivnosti

Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na srednjih
šolah po Obali in širši
Sloveniji
Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete

Delno realizirano: cilji so bili
realizirani z izjemo
povečanega vpisa v
dodiplomska študijska
programa.

Povečan vpis v dodiplomske
študijske programe
(Računalništvo in
informatika, Bioinformatika)
Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na srednjih
šolah po Obali in širši
Sloveniji

Realizirano

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete
Povečan vpis v dodiplomske
študijske programe
(Biodiverziteta,
Sredozemsko kmetijstvo,
Bioinformatika)
Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na
osnovnih šolah po Obali

Realizirano

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete
Izvedba promocijskih
aktivnosti

Izdaja gradiv in
razdelitev/objava na srednjih
šolah po Obali in širši
Sloveniji

Realizirano

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete
Povečan vpis v dodiplomske
študijske programe
Biopsihologija)
Medijska prisotnost fakultete
in s tem boljša
prepoznavnost fakultete

Realizirano

Krepitev pripadnosti fakulteti

Realizirano

UP PEF
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.

Vpisanih 60 študentov v 1. in
2. letnik in vzpostavljena
kadrovska struktura za

Realizirano: v 1. letnik
študijskega programa
Razredni pouk se je vpisalo

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Kratkoročni prednostni
cilji
stopnje

Pričakovani rezultati
v letu 2010
kvalitetno izvedbo programa.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
63 študentov, v 2. letnik pa
55 študentov.

Vpisanih 30 študentov v 1. in
45 študentov v 2. letnik in
vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa.

Realizirano: v 1. letnik
študijskega programa
Edukacijske vede se je
vpisalo 48 študentov, v 2.
letnik študijskega programa
pa 41 študentov.

Vpisanih 60 študentov v 1. in
2. letnik rednega študija ter
po 60 študentov v 1. in 2.
letnik izrednega študija na
dislociranih enotah Ptuj in
Slovenske Konjice ter 45
študentov v 1. letnik
izrednega študija na
dislocirani enoti Nova Gorica
in vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa.

Realizirano: v 1. letnik
študijskega programa
Predšolska vzgoja se je
vpisalo 69, v 2. letnik pa 53
rednih študentov.
Izrednih študentov se je na
DE Ptuj v 1. letnik vpisalo 60,
v 2. pa 43 študentov; na DE
Slovenske Konjice se je v 1.
letnik vpisalo 60, v 2. pa 55
študentov.
V Novi Gorici se izredni študij
ne izvaja.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje

Vpisanih 30 študentov v 1. in
2. letnik rednega študija ter
45 študentov izrednega
študija v Kopru in 30
študentov izrednega študija
na dislocirani enoti Ljutomer
in vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa.

Delno realizirano: v 1. letnik
študijskega programa
Inkluzivna pedagogika (redni
študij) se je vpisalo 8
študentov, v 2. letnik pa 33
študentov. Na izredni študij
tega programa se je v 1.
letnik vpisalo 21, v 2. letnik
pa 23 študentov.
Študijski program 2. stopnje
na DE Ljutomer ni bil
razpisan.

Vpisanih 30 študentov v 1. in
2. letnik rednega študija ter
45 študentov izrednega
študija v Kopru in
vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa.

Delno realizirano: v 1. Letnik
študijskega programa
Zgodnje učenje (redni študij)
je vpisanih 14 študentov, v
drugi letnik pa 18 študentov.
Izredni študij tega programa
ni bil razpisan

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 3.
stopnje

Vpisanih 10 študentov v 1.,
2. in 3. letnik in
vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa.

Realizirano: v 1. letnik
študijskega programa 3.
stopnje Edukacijske vede je
vpisanih 12 študentov, v 2.
letnik 26 študentov, v 3.
letnik pa 5 študentov.

Razvoj novih študijskih
programov 2. stopnje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu in razpis
programa v študijskem letu
2010/11

Nerealizirano: študijski
program 2. stopnje
Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere bo akreditiran
v začetku leta 2011 in zato
razpisan v študijskem letu
2011/12. Postopek
akreditacije se je podaljšal
zaradi preoblikovanja Sveta
RS za visoko šolstvo v
Nacionalno agencijo RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Razvoj novih študijskih
programov 3. stopnje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu in razpis
programa v študijskem letu

Nerealizirano: študijski
program 3. stopnje Zgodnje
učenje je bil akreditiran v
drugi polovici leta 2010 in bo
zato razpisan v študijskem
letu 2011/12. Postopek

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010
2010/11.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
akreditacije se je zavlekel
zaradi postopka
preoblikovanja Sveta RS za
visoko šolstvo v Nacionalno
agencijo RS za kakovost v
visokem šolstvu.

UP FTŠ Turistica
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Akreditacija novega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje Turizem
in kultura

Zaključen postopek
akreditacije programa na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu
in razpis programa v
študijskem letu 2011/12.

Nerealizirano: spremembe v
akreditacijskem postopku –
NAKVIS so povzročile
časovni zamik priprave za
akreditacijo, saj je potrebno
prijavo preoblikovati skladno
z novimi merili.

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Akreditacija študijskega
programa 2. stopnje
Dediščinski turizem

Razpis programa v
študijskem letu 2010/11

Realizirano

Sodelovanje s FM pri
akreditaciji študijskega
programa 2. stopnje

Oddana vloga za akreditacijo
programov na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Nerealizirano: opustitev
aktivnosti s strani UP FM. Pri
tej nalogi je UP FTŠ Turistica
sodelovala le kot partner
prijavitelja programa – UP
FM.

Priprava akreditacije skupaj
z VŠZI študijskega programa
2. stopnje

Oddana vloga za akreditacijo
programa na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Nerealizirano: naloge so
prenesene v leto 2011 zaradi
dodatnega dela na EU
projektu – Usposabljanje
mentorjev in kandidatov za
mentorje študentom Turistice
na študijski praksi.

Priprava akreditacije
študijskega programa 2.
stopnje

Oddana vloga za akreditacijo
programa Management
prireditev na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Nerealizirano: zaradi
pridobitve projekta – Zimska
in Poletna šola, so naloge
prenesene na leto 2011.

Oddana vloga za akreditacijo
programa Management
inovacij - modul Inovativnost
v turizmu na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Nerealizirano: aktivnosti
prekinjene – kot prijavitelj
programa je bil določen FM.

Priprava akreditacije
študijskega programa 1.
stopnje

Zaključen postopek
akreditacije programa
Hotelski management na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu
in razpis programa v
študijskem letu 2011/12

Nerealizirano: naloge so
prenesene za nedoločen
čas, vezane so na projekt
šolskega hotela.

Priprava akreditacije
študijskega programa 3.
stopnje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa Inovativni turizem
na Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu
in razpis programa v
študijskem letu 2011/12

Realizirano: oddana
akreditirana vloga na
NAKVIS v septembru 2010

UP VŠZI
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odločnostjo v učenju in
poučevanju

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

Adaptacija ustreznih
prostorov za izvajanje
kabinetnih vaj v prostorih SB
Šempeter za uporabo v

Realizirano: v prostorih pri
Splošni bolnišnici Šempeter
smo adaptirali prostore ter
tako pridobili nove specialne
učilnice za izvajanje

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

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

Pričakovani rezultati
v letu 2010
izvajanju študijskega
procesa v študijskem letu
2010/11

Uspešno izveden celoten
program dodiplomskega
izobraževanja Prehransko
svetovanje – dietetika
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
kabinetnih vaj v okviru
študijskega programa
Zdravstvena nega. Tako se
je kvaliteta študijskega
procesa v dislocirani enoti
Nova Gorica še bolj
optimizirala.
Realizirano.
Kakovostno izveden študijski
program Prehransko
svetovanje – dietetika:
- organizacija sestanka z
nosilci predmetov
- nabava manjkajoče
opreme potrebne za
izvedbo seminarskih,
laboratorijskih in
eksperimentalnih vaj
- sklenitev formalnih
dogovorov z učnimi
bazami, usposabljanje
mentorjev

Izvedba vseh procesov za
nemoteno realizacijo
rednega in izrednega
dodiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega

Izvedba vseh procesov za
nemoteno realizacijo
rednega in izrednega
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega

Uspešno izveden celoten
program dodiplomskega
izobraževanja Zdravstvena
nega

Uspešno izveden celoten
program podiplomskega
izobraževanja Zdravstvena
nega.

Realizirano.
Kakovostno izveden študijski
program Zdravstvena nega:
-

organizacija sestanka z
nosilci predmetov

-

nabava manjkajoče
opreme potrebne za
izvedbo seminarskih,
laboratorijskih in
eksperimentalnih vaj

-

sklenitev formalnih
dogovorov z učnimi
bazami, usposabljanje
mentorjev

Realizirano.
Kakovostna izvedba
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega:
-

organizacija sestanka z
nosilci predmetov

-

nabava manjkajoče
opreme potrebne za
izvedbo elektronskih
predavanj, seminarjev in
seminarskih ter
laboratorijskih vaj

-

dopolnitev potrebnega
študijskega gradiva v
knjižnici šole

Priprava in akreditacija
novega študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija

Uspešno zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija

Nerealizirano

Razvoj in akreditacija
novega študijskega
programa 2. stopnje

Uspešno zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 2. stopnje
Prehransko svetovanje –

Delno realizirano: priprave in
dogovori z nosilci predmetov
so bili opravljeni, prav tako je
stekla priprava učnih načrtov.
Postopek akreditacije bo
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
predvidoma zaključen v prvi
polovici leta 2011 ter še
vedno možen razpis
programa v študijskem letu
2011/12).

Priprava in akreditacija novih
izbirnih modulov v programu
2. Stopnje Zdravstvena nega

Uspešno zaključen postopek
akreditacije novih izbirnih
modulov v programu 2.
stopnje Zdravstvena nega

Nerealizirano

Povečanje učinkovitosti
študijskega procesa

Povečanje števila
diplomantov

Realizirano

Sodelovanje pri pripravi
novega študijskega
programa 2. Stopnj
Zdraviliški in wellness
turizem Z UP FTŠ Turistica

Akreditacija novega
študijskega programa 2.
stopnje Zdraviliški in
wellness turizem

Nerealizirano

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Krepitev partnerskega
odnosa z učnimi bazami,
kakovostno izvajanje
kliničnih vaj in zametki novih
oblik sodelovanja

Izboljšanje sodelovanja z
učnimi bazami, tako z
vodstvom kot tudi s
sodelavci (mentorji)

Realizirano

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Sodelovanje pri pripravi
novega študijskega
programa Javno zdravje na
UP

Priprava vloge za
akreditacijo novega
študijskega programa Javno
zdravje in posredovanje
vloge Nacionalni agenciji RS
za kakovost v visokem
šolstvu

Nerealizirano

KOMENTARJI:
UP FHŠ: na fakulteti ugotavljajo, da so glede na zastavljene cilje na dodiplomskem študiju za leto
2010 delno ali v celoti dosegli večino pričakovanih rezultatov. Organizirano in tekoče so izpeljali
študijski proces na 1. stopnji in dosegli pričakovano prehodnost študentov v višje letnike, ki na 1.
stopnji znaša 71,7 %. Študentje fakultete so se aktivno vključevali v študijske in obštudijske aktivnosti
ter druge projekte fakultete, sodelovali so na primer pri predstavitvah programov na srednjih šolah, na
informativnih dnevih, na tradicionalnih dogodkih v okviru dnevov fakultete itd., zato ocenjujejo, da so
dosegli zastavljeni cilj, tj. da jih najmanj 10 % aktivno sodeluje s fakulteto.
Prav tako ugotavljajo, da so v letu 2010 glede na zastavljen cilj treh dodatno sklenjenih sporazumov o
sodelovanju pri izvajanju študijske prakse s potencialnimi delodajalci presegli pričakovane rezultate,
saj je fakulteta podpisala 11 sporazumov s potencialnimi delodajalci na različnih področjih in s tem
dala nove, številne možnosti študentom za opravljanje študijske prakse.
Fakulteta se prav tako trudi vzbuditi zanimanje pri študentih za izbirnost med članicami, tako da
študente obvešča o možnostih izbiranja, predmetih, ki so na voljo za posamezno študijsko leto,
prijavnih rokih, vendar kljub temu ugotavljajo, da se za izbirnost med članicami UP študenti UP FHŠ
raje ne odločajo, saj ni bilo velikega zanimanja; razlog za to je tudi široka izbirnost na članici, kar
pomeni, da študenti v okviru zunanje izbirnosti izbirajo med predmeti drugih študijskih programov na
UP FHŠ. Ovira so tudi prekrivanja urnikov izbranih predmetov na fakulteti s predmeti na drugi članici.
Med študenti UP FHŠ so si v študijskem letu 2009/10 4 študenti izbrali predmet na drugi članici UP,
medtem ko so si študenti drugih članic UP izbrali pri nas 4 ponujene izbirne predmete, vendar večina
izpita še ni opravila.
Fakulteta se prav tako trudi vzbuditi zanimanje za vzporedni študij pri študentih UP FHŠ, kljub temu pa
fakulteta ni dosegla pričakovane zapolnitve vseh mest za vzporedni študij in študij diplomantov . Od
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skupno 17 razpisanih mest je bilo zasedenih 5 mest, od tega največ na študijskem programu
Medkulturno jezikovno posredovanje, kamor sta bili sprejeti dve študentki. Na tem programu je bilo
tudi največ prijav za vzporedni študij in študij diplomantov, vendar je skladno z določbami Razpisa za
vpis fakulteta lahko sprejela dva. Nekateri od kandidatov niso ustrezali pogojem. Fakulteta bo še
naprej seznanjala študente s prednostmi vzporednega študija prek tutorjev, z informacijami v
priročniku za študente in na srečanjih študentov z dekanjo ter predstojniki programov.
Med nerealiziranimi cilji je bila 60 % prehodnost študentov 1. letnikov, vpisanih v 3. prijavnem roku, v
2. letnike, saj je iz 1. v 2. letnik napredovalo le 16 % študentov, ki so se na UP FHŠ vpisali v 3.
prijavnem roku. Fakulteta se bo tudi v prihodnje z različnimi aktivnostmi trudila spodbuditi zanimanje
pri teh študentih za nadaljevanje študija na UP FHŠ. Prav tako je bil eden od začrtanih ciljev fakultete
o 50 % zapolnitev razpisanih mest na študijskih programih 1. stopnje v 1. prijavnem roku, kar pa ni bilo
doseženo, saj se je v 1. letnik v 1. prijavnem roku vpisalo le 18,4 % kandidatov. Ugotavljajo, da je
razmerje med prijavljenimi v 1. roku in vsemi prvič vpisanimi študenti v neskladju z vizijo fakultete, ki
stremi k temu, da se na študijske programe 1. stopnje v 1. prijavnem roku prijavi največ tistih
kandidatov, ki so študijske programe na UP FHŠ navedli kot 1. željo. Glede na pretekla leta
ugotavljajo, da se je skupni delež vpisanih v 1. letnik s 1. prijavo za študijsko leto 2010/11 malo znižal.
Nerealiziran je ostal tudi cilj 85 % zapolnitve razpisanih vpisnih mest na vseh programih 1. stopnje po
zaključenih vseh treh vpisnih rokih, saj je bil ta 36,2 %, kar je precej manj od pričakovanega in
želenega. Največji vpis so zabeležili na študijskih programih Medijski študiji (27 vpisanih študentov na
rednem in 8 na izrednem študiju) ter Medkulturno jezikovno posredovanje (25 vpisanih študentov),
najmanjši vpis je bil na Filozofiji (2 vpisana študenta).
Fakulteta se zaveda, da je promocija študijskih programov fakultete tako v ožjem kotširšem
slovenskem pa tudizamejskem in mednarodnem prostoru glede na vse večjo konkurenčnost na
izobraževalnem področju nujna, če želimo, da se bo vanje vključevala čim bolj zainteresirana in
sposobna študentska populacija. Fakulteta zato namerava še bolj načrtovano in redno delovati na
področju promocije z namenom doseganja večje prepoznavnosti in posledično zapolnitve razpisanih
vpisnih mest na vseh študijskih programih (redno obveščanje posameznih javnosti o novostih glede
študija in aktualnih dogodkih na fakulteti, redne predstavitve študijskih programov v različnih medijih,
organizacija različnih študijskih in obštudijskih dejavnosti z aktivnim vključevanjem študentov fakultete,
oblikovanje predstavitvenih gradiv itd.). Fakulteta tako svoje študijske programe vsako leto
(predvidoma konec leta) predstavlja po slovenskih srednjih šolah inv zamejstvu, z informativnimi
zgibankami, plakati, dopisi o študijskih programih inpredstavitvami študijskih programov pred
skupinami dijakov. Aktivni študenti in zaposleni na fakulteti se udeležujejo tudi izobraževalnih sejmov
po Sloveniji (Nova Gorica, Ljubljana, Velenje itn.). Na spletnih straneh fakultete je vsem interesentom
na voljo precej informacij glede študija, predmetnih vsebin in drugih informacij o študiju ter obštudijskih
dejavnostih.
V letu 2010 so bili zastavljeni pričakovani rezultati UP FHŠ v okviru podiplomskega študija (2. in 3.
stopnja ter predbolonjski doktorski študijski programi) delno realizirani.
Realiziran je bil cilj, da je vsaj 80 % vpisanih študentov na 2. stopnji zaključilo študij 1. stopnje UP
FHŠ. Takih študentov je bilo 82,2 %, kar pomeni, da študentje z zadovoljstvom nadaljujemo študij na
naši fakulteti.
Nerealizirani so bili predvsem pričakovani rezultati glede prehodnosti študentov. Odstopanja sicer niso
bila precejšnja, prehodnost študentov 2. stopnje iz 1. v 2. letnik je bila 82 %, pričakovana pa 90 % (za
študijska programa Arheološka dediščina Sredozemlja in Kulturni študiji in antropologija). Prehodnost
iz. 1. v 2. letnik pri študijskih programih 3. stopnje pa je bila 71,75 %, začrtana pa 80 %.
Zastavljeni rezultati so tako še vedno v realizaciji in se prenesejo na leto 2011. Za dosego cilja si bodo
prizadevali k večjemu sodelovanju z izvajalci glede poteka pedagoškega procesa, tekočemu vpisu
študentov v višje letnike, k organizaciji srečanj študentov s predstojniki študijskih programov z
namenom približanja predmetnih vsebin inprednosti študija na fakulteti ter k nudenju večje
administrativne in strokovne pomoči glede pravil in organizacije podiplomskega študija na UP FHŠ.
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Do odstopanj prihaja tudi pri pričakovanih in dejanskih rezultatih glede zasedenost vpisnih mest.
Pričakovani rezultat na 2. stopnji je bil 60 % zapolnitev razpisanih mest, doseženi pa 45 %. Na 3.
stopnji pa je bil dejanski rezultat 32 % zapolnitev razpisanih mest, pričakovani pa 55 %.
Razloge za manjše število vpisov je moč najti v manjši prepoznavnosti študijskih programov in
racionalizaciji, ki prinaša manjšo izbirnost (izbirni predmeti).
Večje število vpisov na študijske programe 2. in 3. stopnje bodo skušali doseči predvsem s povečano
promocijo študijskih programov (prepoznavnost), nudenjem zadostnih informacij, oblikovanjem
privlačnih novic (dopolnitev s slikovnim gradivom, ponazoritvami), z objavo intervjujev in člankov
pedagoških sodelavcev, s promocijo raziskovalnega dela (znanstvene konference, sodelovanje z UP
ZRS – uveljavljenost) ()ter z organizacijo prireditev s strani študentov (Dnevi humanistike, literarni
večeri). Pričakovani rezultat večje prepoznavnosti fakultete in študijskih programov je bil zastavljen in
realiziran že v letu 2010, skušali pa ga bodo še izboljšati.
Fakulteta si prizadeva tudi k vključevanju gostujočih tujih predavateljev v študijski proces. Zastavljeni
cilji so bili delno realizirani, kljub racionalizaciji sredstev si bo še naprej prizadevala k organizaciji
predavanj za študente z vabljenimi gostujočimi tujimi strokovnjaki in dodatnemu izpopolnjevanju
znanja in nadaljnjemu (aktivnemu) sodelovanju študentov na mednarodnih seminarjih in konferencah.
UP FM bo v letu 2011 zaradi lažjega in učinkovitejšega načrtovanja izobraževanja pripravila
dokument Strategija UP FM na področju izobraževanja do 2015, ki bo zajemal vse aktivnosti na
področju izobraževanja. Priprava dokumenta je bila načrtovana že v letu 2010, vendar se je zaradi
različnih dejavnikov in razmer na področju izobraževanja to prestavilo, saj je UP FM želela celovit
pristop k strategiji izobraževanja.
V 2010 je bila na študijskih programih 1. stopnje načrtovana 60 % prehodnost, kar je bilo doseženo le
na univerzitetnem programu, saj je bila prehodnost na tem programu 66 %. Na visokošolskem
programu je bila prehodnost 57 %, na visokošolskem programu Mednarodno poslovanje pa 16 %, kar
bo UP FM poskušala izboljšati z uvedbo tutorskega sistema in s pripravami na izpit pri predmetih, kjer
je prepustnost najnižja.
UP FM želi skrajšati čas študija za vse študente študijskih programov 1. stopnje, zato bodo v 2011
izvedli delavnice za pomoč študentom pri pripravi diplomske naloge, ki bodo zajemale vse korake od
izbire teme do zagovora.
Center za svetovanje študentom pri študijskem in poklicnem razvoju omogoča študentom lažjo
vključitev študentov v delovno okolje, saj omogoča povezavo z možnimi delodajalci in razpisuje prosta
delovna mesta. V okviru centra se študente pripravlja zlasti za opravljanje strokovne prakse v okviru
študija. Študenti se seznanijo s potencialnimi organizacijami za opravljanje prakse in potencialnimi
delodajalci. Poleg tega center skrbi tudi za povečanje zaposljivosti diplomantov s svetovanjem pri
pripravi življenjepisa in prošnje za delo ter s seznanjanjem študentov z drugimi veščinami
pomembnimi pri poslovanju.
UP FM je načrtovala, da bo 80 % učiteljev v svoja predavanja vključilo vsaj enega strokovnjaka iz
prakse. To ni bilo doseženo tudi zaradi manjšega obsega finančnih sredstev, ki so bila na voljo,
vendar je bilo veliko gostov in strokovnjakov iz prakse povabljenih na razne okrogle mize.
Vpis v izredni študij zadnjih nekaj let strmo pada, zato v študijskem letu 2010/11 UP FM ni več
vpisovala študentov v 1. letnik izrednega študija. Zmanjšanje števila izrednih študentov je posledica
več faktorjev: neugodnih ekonomskih razmer v širšem in ožjem gospodarskem prostoru, nezanimanje
delodajalcev za financiranje izrednega študija, splošnih demografskih trendov in tudi povečevanja
konkurence v ponudbi različnih primerljivih programov poslovnega izobraževanja na slovenskem trgu.
UP FM je za študijske programe 1. in 2. stopnje pripravila v študijskem letu 2010/11 pripravila
prenovljene publikacije, ki služijo za promocijo študijskih programov. V letošnjem študijskem letu je UP
FM prvič začela s promocijo v srednjih šolah po vsej Sloveniji, kar bo pripomoglo k boljši
prepoznavnosti fakultete. Na UP FM deluje tudi združenje Alumni, ki omogoča izmenjavo mnenj in
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izkušenj, razvijanje sodelovanja in povezovanja fakultete s svojimi diplomanti, posledično pa s
poslovnim svetom in širšim okoljem.
UP FM izvaja v študijskem letu 2010/11 v angleškem jeziku le določene predmete, vendar je v
naslednjem letu izvedba v angleškem jeziku načrtovana za celoten študijski program 2. stopnje.
UP FM je v letu 2010 razvila nov študijski program 3. stopnje – Management, ki pa je še v postopku
akreditacije. Razpis za prvi vpis je načrtovan v študijskem letu 2011/12, saj so postopki akreditacije v
zaključni fazi.
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je sprejela Merila za
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, zaradi česar bo
potrebno postopek akreditacije študijskih programov izpeljati na podlagi novih meril. Vlogo za
akreditacijo študijskega programa 2. stopnje – Pravo za management – je UP FM poslala v obravnavo
že v letu 2010, vendar bo zaradi spremembe meril vlogo potrebno ponovno pripraviti. UP FM je
načrtovala tudi akreditacijo študijskega programa 2. stopnje – Management v športu, vendar so se
postopki s pripravo študijskega programa ustavili, predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti na tem
področju.
Razvoj novih študijskih programov 2. stopnje Mednarodne območne študije in Medkulturne študije, ki
jih bo UP FM izvajala v sodelovanju s FHŠ, je v postopku usklajevanja med vsemi izvajalci študijskih
programov.
UP FM je v 2010 začela s prenovo študijskih programov 1. stopnje, ki jih bo predvidoma akreditirala v
letu 2011 in prvič razpisala v študijskem letu 2012/13.
UP FAMNIT: v letu 2010 niso bili realizirani oz. so bili le delno realizirani cilji, ki se nanašajo na
pripravo novih študijskih programov, sprememb in dopolnitev obstoječih študijskih programov ter
širitev študijskih področij, predvsem zaradi premajhnega števila zaposlenih v Službi za izobraževanje
(od novembra 2010 dalje je v Službi za izobraževanje zaposlena le ena oseba) in zaradi drugih nujnih
aktivnosti. Zaključki postopkov akreditacije nekaterih programov so bili preneseni v leto 2011
predvsem zaradi vzpostavljanja NAKVIS.
Cilji na področju izobraževanja so bili zastavljeni dokaj ambiciozno, zato so bili nekateri cilji, ki v letu
2010 niso bili prioritetni, preneseni v leto 2011.
5.1.1.1

Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2010/11

UP FHŠ
Dodiplomski študij
Za študijsko leto 2010/11 je fakulteta razpisala devet študijskih programov 1. stopnje. Novost v razpisu
vpisnih mest v študijskem letu 2010/11 je bilo razpisanih 15 mest za študijski program Filozofija (15
mest manj kot pretekla študijska leta) in 45 mest na prvič razpisanem novem študijskem programu 1.
stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje. Glede na podatke o vpisu v 1. letnike omenjenih
programov 1. stopnje ocenjujejo, da fakulteta ni dosegla zastavljenega števila vpisnih mest na
nobenem od študijskih programov, saj so pri večini študijskih programov 1. stopnje razlike med
številom vpisanih študentov in številom razpisanih mest. Zapolnjenih je bilo 36,2 % vseh razpisanih
mest na 1. stopnji. Največji vpis je fakulteta dosegla na rednem študiju študijskega programa Medijski
študiji, kjer je bilo zapolnjenih 67,5 % razpisanih mest, in na novo razpisanem študijskem programu
Medkulturno jezikovno posredovanje, kjer je bilo zapolnjenih 55,5 % razpisanih mest. Najmanjši vpis,
tj. 13,3 %, so zabeležili na študijskem programu Filozofija. Prav tako se je glede na razpisana mesta
(30) na izredni študij Medijski študiji vpisalo zelo malo študentov, in sicer le 26,7 %.
Na UP FHŠ menijo, da je več razlogov za obstoj večjega števila nezasedenih vpisnih mest na
posameznih študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2010/11. Med najpomembnejše gre
izpostaviti predvsem naslednje:
- v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
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marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše,
za razliko od drugih slovenskih univerz študijski programi na UP FHŠ še niso dvopredmetni in
pedagoški; zaradi tega je naša fakulteta še razmeroma nekonkurenčna,
potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ.

Podiplomski študij
Na 2. stopnji se izvaja pet študijskih programov. Predvidena sta bila tudi študijska programa
Slovenistika – enopredmetni pedagoški študij in Italijanistika pedagoški študij 2. stopnje, ki pa končno
nista bila razpisana, saj njuna akreditacija ni bila zaključena.
Glede na razpisana vpisna mesta fakulteta ni dosegla zastavljenega števila vpisanih študentov.
Zasedenih je bilo 45 % vpisnih mest. Trije programi se na 2. stopnji namreč izvajajo prvič in zato še
niso povsem uveljavljeni oz. prepoznavni. Poleg tega na določenih študijskih programih še ni
študentov, ki bi zaključili 1. stopnjo študija po bolonjskem sistemu (npr. Komuniciranje in mediji –
Medijski študiji). Tudi na ostalih univerzah po Sloveniji na študiju 1. stopnje še ni diplomantov.
Na 3. stopnji je fakulteta predvidela razpis sedmih študijskih programov, pri čemer en program ni bil
razpisan, saj je še v postopku akreditacije. Na študijskih programih 3. stopnje je bilo zasedenih 32 %
razpisanih vpisnih mest. Cilj 55 % zapolnitve razpisanih vpisnih mest tako ni bil izpolnjen.
Fakulteta si bo še naprej prizadevala za povečanje vpisa, predvsem z učinkovito promocijo,
dostopnostjo informacij o študiju, z organizacijo znanstvenih sestankov in konferenc ter mednarodnih
projektov.
UP FM
Dodiplomski študij
Za študijske programe 1. stopnje je UP FM v študijskem letu 2010/11 razpisala na rednem študiju
skupno 500 vpisnih mest, vpisala pa 345 študentov, kar pomeni, da je zapolnila 69 % vpisnih mest.
UP FM v študijskem letu 2010/11 zaradi premajhnega interesa ni vpisovala študentov v 1. letnik
izrednega študija. Izpad dohodka iz naslova vpisa na izrednem študiju bo UP FM v prihodnjih letih
nadomeščala s ponudbo študijskih vsebin v okviru vseživljenjskega izobraževanja.
Podiplomski študij
Za študijskih programih 2. stopnje je v 1. letniku rednega študija zapolnila 63 % razpisanih mest, saj je
od 380 razpisnih mest vpisala 239 študentov.
V študijskem letu 2010/11 je bil prvič razpisan interdisciplinarni študijski program 2. stopnje
Upravljanje trajnostnega razvoja, ki so ga skupaj pripravile članice UP FM, UP FHŠ in UP VŠZI, a se
zaradi premajhnega števila vpisanih študentov ni izvajal. Študijski program bo ponovno razpisan v
študijskem letu 2011/12.
V letu 2010 je UP FM razvila študijski program 3. stopnje, ki je trenutno še v postopku akreditacije in
ga bo prvič razpisala v študijskem letu 2011/12.
UP FAMNIT
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2010/11 je UP FAMNIT razpisala osem dodiplomskih študijskih programov 1.
stopnje, od tega dva nova študijska programa 1. stopnje Biopsihologija in Aplikativna kineziologija.
Vsi razpisani študijski programi se v študijskem letu 2010/11 tudi izvajajo. Število vpisanih študentov
je nekoliko manjše od pričakovanega, razen v študijskih programih Biopsihologija in Aplikativna
kineziologija, na katerih so bila zasedena vsa razpisana mesta.
Vzrok za manjše število vpisanih v študijske programe je gotovo tudi dejstvo, da UP FAMNIT deluje
šele četrto študijsko leto in v slovenskem visokošolskem prostoru še ni dovolj poznana. Prav zato so
na fakulteti novembra 2008 pristopili k sistematični promociji študijskih programov, ki bo povečala
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prepoznavnost fakultete in posledično tudi vpis v študijske programe. V letu 2009 in 2010 so obseg
promocijskih aktivnosti še razširili in nadgradili, pri tem so se usmerili predvsem na srednje in osnovne
šole. Promocijo so tako zastavili dolgoročno, zato pričakujejo, da bodo učinki promocijskih aktivnosti
vidni šele v prihodnjih študijskih letih. Nadalje na UP FAMNIT menijo, da so vzrok za manjše število
vpisanih študentov tudi prostorski pogoji. S ciljem izboljšanja osnovnih pogojev za delo učiteljev je
fakulteta konec leta 2009 od Mestne občine Koper najela prostore na Kettejevi 1 v Kopru, kjer je poleg
kabinetov za učitelje uredila tudi (prvi in trenutno edini) laboratorij. Na podlagi navedenega ocenjujejo,
da je fakulteta opravila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi privabila čim več novih študentov in vsaj
nekoliko izboljšala osnovne pogoje dela za zaposlene in študente.
Podiplomski študij
UP FAMNIT je za študijsko leto 2010/11 načrtovala razpis štirih magistrskih študijskih programov 2.
stopnje ter dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Razpisan ni bil le magistrski program 2.
stopnje Matematika s finančnim inženiringom, saj je še vedno v postopku akreditacije na NAKVIS.
Zaradi vzpostavitve NAKVIS bo program akreditiran predvidoma v letu 2011.
V razpisanih podiplomskih programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar ocenjujejo, da je
število vpisanih študentov dobro. Kot zelo pozitivno ocenjujemo, da v magistrskem študijskem
programu Matematične znanosti nadaljuje študij vseh 7 diplomantov univerzitetnega študijskega
programa Matematika (prva generacija študentov, ki je s študijem pričela v 2007/08), ki so študij
zaključili do konca študijskega leta 2009/10.
UP PEF
V študijskem letu 2010/11 niso razpisali nobenega novega študijskega programa.
Dodiplomski študij
Iz podatkov o številu vpisanih študentov je razvidno, da UP PEF nima težav z vpisom študentov v
dodiplomske študijske programe 1. stopnje (tako za redni kot izredni študij), za študijski program
Edukacijske vede pa je UP PEF celo zaprosila za povečanje števila vpisnih mest.
UP PEF je v letu 2010/11 razpisala izredni študij študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja
na dislociranih enotah Ptuj in Slovenske Konjice, in sicer po 60 vpisnih mest na dislocirano enoto. Vsa
mesta so bila zapolnjena. Izredni študij poteka v enakem obsegu kot izredni študij študijskega
programa 1. stopnje Predšolska vzgoja na matični lokaciji (v Kopru). Rednega študija UP PEF na
dislociranih enotah ne izvaja.
Podiplomski študij
UP PEF je v študijske programe 2. stopnje vpisala sicer manjše število študentov od predvidenega,
kar utemeljujejo s tem, da so del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji študenti, ki še
zaključujejo študij na 1. stopnji, saj so bili študijski programi 2. stopnje predvideni kot nadaljevanje te.
Prvi študenti iz te skupine bodo dodiplomski študij zaključili v študijskem letu 2011/12, zato
predvidevajo, da bo večji vpis na študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/13. Poleg tega
je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na študijske programe 2. stopnje UP PEF tistih, ki so zaključili
7. stopnjo izobrazbe, in so zato upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študija na 2. stopnji.
Za študijski program 3. stopnje Edukacijske vede je UP PEF na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije število vpisnih mest povečala.
UP PEF izvaja vse razpisane študijske programe, zaradi zgoraj navedenih razlogov se ne izvaja le
izredni študij študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje. .
UP FTŠ Turistica
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2010/11 je bilo za programe 1. stopnje rednega študija razpisanih 280 vpisnih mest
in za programe 1. stopnje izrednega študija 200 prostih mest, in sicer na lokacijah Portorož in
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Ljubljana. Glede na razpisana mesta je bilo vpisanih 95 % kandidatov. Na izrednem študiju je tudi v
letošnjem letu vpis močno upadel, saj je bilo vpisanih le 22 % kandidatov glede na razpisana mesta,
kar pripisujemo splošnemu trendu v Sloveniji.
Na 1. stopnji študija se niso izvedli naslednji programi na izrednem študiju: Manangement turističnih
destinacij na lokaciji Portorož, Mediacija v turizmu na lokaciji Portorož in univerzitetni program Turizem
na lokacijah Portorož in Ljubljana. Zaradi premajhnega zanimanja oz. premajhnega števila vpisanih
študentov na teh programih so študente preusmerili na program Management turističnih destinacij na
lokaciji Ljubljana ali na prosta mesta rednega študija.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2010/11 je fakulteta prvič pričela z izvajanjem študijskega programa 2. stopnje
Dediščinski turizem in tako zapolnila 25 razpisanih mest na rednem študiju, ki so jih zmanjšali zaradi
prvega uvajalnega leta. Na študijskem programu 2. stopnje Turizem so bila vpisna mesta zapolnjena
96 %. V Ljubljani se študij izvaja s 56 % zapolnjenih vpisnih mest. Študijskega programa v Radencih v
letošnjem letu ne izvajajo, zaradi premajhnega števila prijavljenih. Iz navedenega razloga niso
razpisali tudi predvidenih 50 mest na izrednem študiju.
Primerjava mest ni možna, saj prvič razpisani študijski program v študijskem letu 2010/11 ne
nadomešča nobenega opuščenega študijskega programa.
V študijskem središču v Ljubljani je bilo zapolnjenih 55 % vpisnih mest na 1. stopnji ob dejstvu, da
univerzitetnega programa Turizem zaradi premajhnega števila prijav v tem letu nismo izvedli. Na 2.
stopnji je bilo zapolnjenih 56,6 % prostih mest.
UP VŠZI
V študijskem letu 2010/11 niso razpisali nobenega novega študijskega programa.
Pri vseh študijskih programih 1. stopnje glede na študijsko leto 2009/10 ni bilo bistvenih sprememb.
Vsi programi se izvajajo po predpisanih študijskih programih. Opažajo, da prijave na dodiplomski
študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega nekoliko upadajo, kar prepisujejo predvsem ustanovitvi
novih visokošolskih zavodov s tem programom. Vsa razpisana mesta pa so bila tudi tokrat zapolnjena.
Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega so letos razpisali samo redni študij, saj glede na
izkušnje preteklega leta na izredni študij ne dobimo zadostno število prijav. S prijavami na redni študij
so bili zelo zadovoljni, saj smo zapolnili vsa razpisana mesta.
5.1.1.2

Kazalniki uspešnosti izobraževalne dejavnosti

Kazalniki uspešnosti so podrobneje predstavljeni v prilogi Poročila o delu, pod poglavjem 8 –
Univerza v številkah (Izobraževalna dejavnost).
UP FHŠ
Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe se razlikuje od načrtovanega,
sajskoraj pri vseh študijskih programih lahko opazimo zmanjšanje števila vpisanih študentov, izjema je
študijski program Medijski študiji, na katerem je število vpisanih študentov naraslo v primerjavi s
preteklim študijskim letom, ter na novo razpisani študijski program Medkulturno jezikovno
posredovanje, na katerem je fakulteta dosegla pričakovan rezultat, tj. 25 zapolnjenih vpisnih mest. Do
razlik v številu vpisanih študentov prihaja predvsem zaradi manjšega števila vpisanih študentov v 1.
letnike v študijskem letu 2010/11, pa tudi zaradi nizke stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike.
Pri številu diplomantov je ravno tako opaziti razlike med načrtovanim in realiziranim številom, in sicer
pri treh študijskih programih: Geografija kontaktnih prostorov, Zgodovina in Slovenistika (sprejetih pred
11. 6. 2004). Na teh je v letu 2010 diplomiralo bistveno več študentov kot smo pričakovali (105 od
skupno 70), izjema je študijski program Kulturni študiji in antropologija, na katerem je bilo v letu 2010
manj diplomantov kot pričakovano (23 od 45).
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Pri številu diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe, opažamo razlike med
načrtovanim številom in realizacijo, in sicer pri vseh študijskih programih, razen pri študijskem
programu Zgodovina (1. stopnja), kjer je diplomiralo enako število študentov, kot smo jih načrtovali
(10). Le pri študijskem programu 1. stopnje Geografija realizacija presega načrt (18 od načrtovanih
12). Pri ostalih študijskih programih 1. stopnje realizacija ne presega načrta, in sicer je študijski
program 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja končalo 11 (od 18 načrtovanih) študentov,
Filozofijo 4 (od 5 načrtovanih), Italijanistiko 2 (od 10 načrtovanih), Kulturne študije in antropologijo 17
(od 35 načrtovanih) in Slovenistiko 4 (od 5 načrtovanih).
Prehodnost študentov: pri kazalnikih prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike na študijskih programih 1.
stopnje je opaziti porast za približno 2 %, tj. višjo stopnjo prehodnosti študentov v primerjavi s
preteklim študijskim letom (57 %), še vedno pa ne dosegajo načrtovane stopnje prehodnosti študentov
iz 1. v 2. letnike, ki znaša 67,5 %. Gledano na posamezne študijske programe je bila načrtovana
stopnja prehodnosti dosežena le pri študijskem programu Italijanistika (71 %), medtem ko pri
študijskem programu Filozofija ni bilo prehodnosti, torej nobeden od študentov ni napredoval iz 1. v 2.
letnik. Preverili so stopnjo prehodnosti tudi za študente višjih letnikov, iz 2. v 3. letnike, in ugotovili, da
je ta bistveno višja od predhodne, tako da fakulteta dosega zastavljeni cilj 70 % skupne prehodnosti
študentov v višje letnike. Na izrednem študiju Medijski študiji je stopnja prehodnosti iz 1. v 2. letnik
prav tako višja v primerjavi s študijskim letom 2009/10 (39 %), še vedno pa za 18 % nižja od
načrtovanih 60 %.
Na študijskih programih 2. stopnje je bila za leto 2010/11 načrtovana 90 %, realizirana pa 82 %
prehodnost. Na 3. stopnji smo v študijskem letu 2010/11 beležili povprečno 71,75 % prehodnost
študentov iz 1. v 2. letnik.
Število let trajanja dodiplomskega študija: pri kazalnikih povprečnega trajanja študija ocenjujejo, da na
študijskih programih sprejetih pred 11. 6. 2004 povprečno število let narašča (in presega načrtovanih
5,5 let), prav tako narašča na študijskih programih 1. stopnje, in sicer skladno z načrtovanim, tj. 3,4
leta.
V študijskem letu 2010/11 se je povečalo število izvajanih študijskih programov na 2. stopnji iz dveh
na pet, na 3. stopnji pa iz štirih na šest. Trije predbolonjski magistrski študijski programi se ne izvajajo
več oz. imajo vpisane le še absolvente, na predbolonjske doktorske študijske programe pa smo v tem
študijskem letu zadnjič vpisovali, in sicer skladno z merili za prehode v 3. letnik. Na 2. stopnji se je,
skladno s povečanim številom izvajanih študijskih programov, število vpisanih študentov povečalo za
65 %. Zaradi prvega izvajanja bolonjskih študijskih programov 2. in 3. stopnje podatki o vseh vpisanih
študentih po študijskih letih niso primerljivi. Iz tabele pod poglavjem Izobraževalna dejavnost (8.1) je
razvidno povečanje števila študentov na 3. stopnji bolonjskih programov.
Število diplomantov na predbolonjskih magistrskih in doktorskih študijskih programih je bilo v
preteklem letu približno enako, z razliko enega do dveh diplomantov na študijski program. Povečanje
števila diplomantov je mogoče opaziti le na magistrskem študijskem programu Filozofija in teorija
vizualne kulture, kjer smo v letu 2009 beležili 2 diplomanta, v letu 2010 pa 8.
UP FM
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik je bila nižja od načrtovane, zato bo UP FM izvedla priprave na
izpite pri predmetih, kjer je prepustnost najnižja. UP FM je uvedla tudi tutorski sistem, ki bo omogočal
lažjo in boljšo vključitev študentov v študijski proces ter nudil študentom pomoč pri rednem
opravljanju svojih študijskih obveznosti.
Odstotek ponavljavcev se je v visokošolskem študijskem programu Management znižal in je v
študijskem letu 2010/11 nižji od načrtovanega. Na univerzitetnem študiju pa se je odstotek povečal,
kar bo UP FM poskušala znižati s spremljanjem prisotnosti študentov na predavanjih in vajah ter z
raznimi aktivnostmi, ki bodo izvedene s pomočjo tutorskega sistema.
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S pripravo in izvedbo delavnic za pomoč študentom pri pripravi diplomske naloge bo UP FM znižala
povprečen čas trajanja študija za vse študente študijskih programov 1. stopnje, ki se je od preteklega
leta nekoliko povečal.
UP PEF
UP PEF na področju študijske dejavnosti izvaja v študijskem letu 2010/11 tri predbolonjske
dodiplomske pedagoške študijske programe: univerzitetni študijski program Razredni pouk,
univerzitetni študijski program Matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program
Predšolska vzgoja. Vsi trije programi se izvajajo kot redni študijski programi, visokošolski strokovni
študijski program Predšolska vzgoja pa se izvaja tudi kot izredni študij.
Poleg tega UP PEF v študijskem letu 2010/11 izvaja tudi prenovljene oz. nove pedagoške bolonjske
študijske programe 1. stopnje, in sicer univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni
študijski program Edukacijske vede, visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja.
UP PEF izvaja tudi bolonjske magistrske študijske programe 2. stopnje, in sicer: Inkluzivna
pedagogika in Zgodnje učenje. Prav tako izvaja doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske
vede.
Akreditirana sta nova študijska programa, in sicer študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih
in razvoj kariere ter nov študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje, ki naj bi se pričela izvajati v
študijskem letu 2011/12.
UP FAMNIT
Prehodnost na dodiplomskem študiju: prehodnost v študijskem letu 2010/11 ni dosegla načrtovane
prehodnosti. V primerjavi s preteklim študijskim letom 2009/10 se je prehodnost znižala v vseh
študijskih programih 1. stopnje, razen v programu Sredozemsko kmetijstvo. Načrtujejo, da bodo
koordinatorji tudi v študijskem letu 2010/11 načrtno sledili uspešnosti študentov na izpitnih rokih in
spodbujali študente k rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Hkrati se povečuje odstotek
študentov, ki redno obiskujejo predavanja in vaje pri predmetih, zato pričakujejo, da se bo to izrazilo
tudi pri povečanju prehodnosti študentov.
Prehodnost na magistrskem študiju: prehodnost je izračunana za dva študijska programa: Matematika
ter Računalništvo in informatika. V programu Matematične znanosti se je prehodnost nekoliko znižala,
vendar je še vedno zadovoljiva, medtem ko v programu Računalništvo in informatika prehodnosti ni
bili mogoče izračunati.
Prehodnost na doktorskem študiju: prehodnost je izračunana za dva študijska programa: Matematika
ter Računalništvo in informatika. V programu Računalništvo in informatika se je prehodnost nekoliko
znižala, vendar je še vedno zadovoljiva, medtem ko je v programu Matematične znanosti v študijskem
letu 2010/11 prehodnost 100 %.
Odstotek ponavljavcev na dodiplomskem študiju: odstotek ponavljavcev se je v primerjavi s preteklim
študijskim letom znižal. Načrtujejo, da bo v prihodnjem študijskem letu odstotek ponavljavcev približno
enak.
Število let trajanja dodiplomskega študija: število let trajanja študija je bilo izračunano le za dva
študijska programa (Matematika, Računalništvo in informatika). Vsi diplomanti so študij zaključili v treh
letih, zato pričakujejo, da se bo v prihodnjem študijskem letu 2010/11 povprečno število let trajanja
študija nekoliko povečalo.
UP FTŠ Turistica
Prehodnost študentov na študijskih programih 1. stopnje Poslovni sistemi v turizmu, Mediacija v
turizmu, Management turističnih destinacij se je v primerjavi z lanskim študijskim letom nekoliko
povečala, kar lahko pripišejo bolj sprotnemu preverjanju znanja študentov, vendar še vedno menijo,
da niso dosegli načrtovane 70 % prehodnosti. Na univerzitetnem programu Turizem načrtovana
prehodnost študentov ni bila realizirana za 4 odstotne točke, dosegli smo 76,36 %.
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Odstotek ponavljavcev se je na rednem študiju Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu v
primerjavi z lanskim študijskim letom zmanjšal, na izrednem študiju pa se je povečal. Razlog tako
velikega poslabšanja deleža ponavljavcev na izrednem študiju je predvsem v zapiranju oddelkov
izrednega študija na matični lokaciji in dislociranih enotah. Odstotek ponavljavcev se je na rednem
študiju Management turističnih destinacij povečal v primerjavi z lanskim študijskim letom tako na
rednem kot izrednem študiju. Delež ponavljavcev na univerzitetnem študijskem programu Turizem se
je glede na načrtovano zmanjšal za 3 odstotne točke, kar pripisujemo bolj motiviranim in uspešnim
študentom tega programa.
Povprečno število let trajanja študija: v letošnjem letu smo zabeležili prve diplomante na študijskih
programih 1. stopnje, ki so diplomirali v 3. letniku.
Prehodnost študentov na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Turizem se je v primerjavi z
lanskim študijskim letom zmanjšala, kar lahko pripišemo zaostrenim gospodarskim razmeram in večji
delovni obremenitvi študentov ter povečani zahtevnostni ravni študijskega programa.
UP VŠZI
Prehodnost študentov: kazalniki kažejo, da se je prehodnost študentov v 2. letnik na študijskem
programu Zdravstvena nega zmanjšala. To pripisujejo predvsem vpisu študentov z manjšim številom
točk, zaradi večjega števila razpisanih mest v slovenskem prostoru. Ugotavljajo pa, da študenti, ki
uspešno opravijo 1. letnik, nato tudi uspešno zaključijo študij, tako da se glavna selekcija opravi že po
končanem prvem letniku.
Nezadovoljni so tudi pri napredovanju študentov na študijskem programu Prehransko svetovanje –
dietetika, kar pripisujejo predvsem vpisu nekaterih študentov samo zaradi pridobitve statusa študenta.
Ti študenti med letom ne obiskujejo študijskega procesa.
Prehodnost študentov želijo povečati, zato bodo nadaljevali z naslednjimi aktivnostmi:
- posvetiti večjo pozornost in vzpodbujanje visokošolskih učiteljev pri pripravi celovitega učnega
gradiva za vse predmete študijskih programov,
- nadalje uvajati informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poučevanja v pedagoški
proces,
- izboljšati dostop študijskega gradiva študentom, predvsem v dislocirani enoti,
- vzpostaviti dobro založene knjižnice z bibliotekarko oz. knjižničarko, ki zna študentom svetovati pri
iskanju študijskega gradiva, ureditev dostopa do primernih elektronskih baz podatkov,
- kakovostno organizirati in izvesti klinične vaje v učnih bazah šole,
- sistematično spremljati študente in njihovo učinkovitost pri študiju (analizo vpisa po različnih
merilih, analizo izpitnih obdobij, prehodnost med letniki, dolžino trajanja študija, vidni uspehi
študentov,
- ob koncu vsakega študijskega leta s pomočjo ankete pridobiti mnenje študentov o izvedbi
študijskih programov in o delovanju ostalih s študijem povezanih dejavnostih šole (knjižnica,
delovanje referata itd.),
- študentje so aktivno vključeni v procese odločanja na šoli, kar omogoča, da njihova poročila
omogočajo tekoče samoevalviranje študijskega programa in hitro reševanje z izvajanjem
programa povezanih problemov.
Še vedno so nezadovoljni glede časa trajanja študija in v zvezi s tem izvajajo različne aktivnosti, da bi
študente spodbudili k čimprejšnjemu diplomiranju.
5.1.1.3

Meduniverzitetna mobilnost študentov

Številčni podatki o aktualni in načrtovani meduniverzitetni mobilnosti in mobilnosti med
članicami UP po članicah so predstavljeni v poglavju 8 – Univerza v številkah (Izobraževalna
dejavnost).
UP FHŠ skuša študentom nuditi čim večjo izbirnost predmetov, poleg tega pa spodbuja tudi
meduniverzitetno mobilnost študentov in izbirnost znotraj Univerze na Primorskem (študentje, skladno
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s študijskim programom, izberejo tudi določeno število zunanjih izbirnih predmetov, pri čemer lahko
izbirajo med izbirnimi predmeti ostalih študijskih programov UP FHŠ ali zunaj fakultete).
UP FAMNIT: na področju mobilnosti med članicami UP je število študentov, ki so izbrali najmanj en
predmet na drugi članici, doseglo načrtovano število. Na področju meduniverzitetne mobilnosti pa
načrtovana mobilnost ni bila realizirana. Tudi na podiplomskem študiju, tako na področju mobilnosti
med članicami UP kot tudi meduniverzitetne mobilnosti, ta ni bila realizirana.
UP FM je na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2009/10 gostila skupno 11 izvajalcev iz
gospodarstva, kar je pod načrtovanim obsegom, vendar se na fakulteti izvajajo različne aktivnosti, da
bi v izobraževalni proces vključili čim večje število gostujočih predavateljev tako iz gospodarstva kot
tudi iz drugih izobraževalnih inštitucij. Na študijskih programih 2. stopnje je število gostujočih
izvajalcev primerljiva z načrtovanim, vendar UP FM želi v bodoče s pomočjo okroglih miz, seminarjev
in delavnic še bolj okrepiti povezavo z gospodarstvom.
UP PEF: za leto 2010 oblike meduniverzitetne mobilnosti študentov niso bile načrtovane. Izkazalo pa
se je, da je bilo število študentov UP PEF, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi članici UP, na
rednem študiju 4, na izrednem pa 8. Ravno tako se realizirana mobilnost števila študentov drugih
slovenskih univerz oz. samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP,
razlikuje od načrtovanega, saj sta se za to obliko odločila 2 študenta rednega študija. Število
študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi slovenski univerzi oz. samostojnem
visokošolskem zavodu, ustreza načrtovanemu.
UP FTŠ Turistica: v študijskem letu 2009/10 so predvidevali, da bo vsaj 1 študent dodiplomskega
študija na UP FTŠ Turistica izbral najmanj en predmet na drugi članici UP, vsaj 1 študent iz drugih
članic izbral predmet na naši fakulteti oz. da bo vsaj en študent iz drugih slovenskih univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov izbral vsaj en predmet na naši fakulteti. Enako so predvidevali na
podiplomskem študiju. Do načrtovane realizacije ni prišlo, saj se niti eno predvidevanje ni uresničilo.
Menijo, da je to zaradi prezgodnje prijave v spomladanskem roku, saj študentje izbire predmetov za
prihodnje leto v teh terminih še ne planirajo, urniki predavanj za prihodnje študijsko leto, iz katerih je
možno razbrati morebitno prekrivanje urnika, še niso objavljeni, poleg tega pa je razlog tudi v
oddaljenosti članice od ostalih članic.
UP VŠZI: število študentov, ki so v letu 2009/10 izbrali najmanj en predmet na drugi članici UP ustreza
načrtovanemu številu študentov. Menijo, da je to število nizko, zaradi obsežnih študijskih obveznosti
študentov UP VŠZI, saj študijski programi obsegajo veliko število ur kliničnega oz. praktičnega
usposabljanja.
Študentom se tudi veliko obveznosti prekriva, tako da ne uspejo obiskovati izbranih vsebin na drugih
članicah.
Tabela: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP
Redni študij
Realizacija v
Načrt za
študijskem letu
Kazalnik
študijsko leto
2009/2010
2009/2010
(leto 2010)
Število študentov članic, ki so izbrali najmanj en
20
20
predmet na drugi članici UP (skupaj)
- dodiplomski študij
16
18
- podiplomski študij
4
2
Število študentov članic, ki so izbrali najmanj en
predmet na drugi slovenski univerzi oz. samostojnem
12
0
visokošolskem zavodu (skupaj)
- dodiplomski študij
8
0
- podiplomski študij
4
0
Število študentov drugih slovenskih univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj
13
4
en predmet na članicah UP (skupaj)
- dodiplomski študij
9
3
- podiplomski študij
4
1

Izredni študij
Realizacija v
Načrt za
študijskem letu
študijsko leto
2009/2010
2009/2010
(leto 2010)
4

10

1
3

8
2

7

14

1
6

0
14

2

1

1
1

1
0
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Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na dodiplomskem in
podiplomskem študiju

Številčni podatki o gostujočih visokošolskih učiteljih iz gospodarstva po članicah so
predstavljeni v prilogi 8 - Univerza v številkah (Izobraževalna dejavnost).
UP FHŠ: ugotavljajo, da so realizirali načrt za študijsko leto 2009/10 (leto 2010) pri številu gostujočih
visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih zavodov. Na drugi strani števila gostujočih
visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na študijskih programih niso načrtovali in tudi niso realizirali.
UP FM je na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2009/10 gostila skupno 11 izvajalcev iz
gospodarstva, kar je pod načrtovanim obsegom, vendar se na fakulteti izvajajo različne aktivnosti, da
bi v izobraževalni proces vključili čim večje število gostov tako iz gospodarstva kot tudi iz drugih
izobraževalnih inštitucij. Na študijskih programih 2. stopnje je število gostujočih izvajalcev primerljiva z
načrtovanim, vendar UP FM želi v bodoče s pomočjo okroglih miz, seminarjev in delavnic še bolj
okrepiti povezavo z gospodarstvom.
UP FAMNIT v študijskih letih 2008/09 in 2009/10 ni načrtovala in posledično vključevala gostujočih
visokošolskih učiteljev iz gospodarstva.
UP PEF: število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na dodiplomskem in podiplomskem
študiju je enako načrtovanemu.
UP VŠZI: na fakulteti sta v izvedbo dodiplomskih in podiplomskega študijskega procesa vključena dva
visokošolska učitelja iz gospodarstva. Razlog relativno nizke vključenosti kadrov iz gospodarstva v
študijski proces je predvsem vsebina študijskih programov, ki jih izvajamo. V programu prve in druge
stopnje Zdravstvene nege in v programu prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika se
izobražujejo študenti, ki so po zaključku študija primarno zaposljivi predvsem v javnem sektorju oz.
javnih zavodih. Celoten študijski program pa je vsebinsko prilagojen predvideni poklicni poti
diplomantov. Zdravstvo in socialno varstvo sta v Sloveniji organizirana predvsem v javnem sektorju.
5.1.2

Programi vseživljenjskega izobraževanja

Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev na UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja. Posamezne
članice so že v preteklih letih izvajale programe za izpopolnjevanje (UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP
Turistica), pa tudi krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in
usposabljanja.
V nadaljevanju smo programe vseživljenjskega izobraževanja razporedili v tri skupine in pri tem
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 5.1.3.1) smo uvrstili javno veljavne študijske programe za izpopolnjevanje in
dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33. a oz. 36. členom ZViS. Po
zaključenem programu pridobi kandidat javno listino.
V drugo skupino (poglavje 5.1.3.2) smo uvrstili različne programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih izvaja UP PEF (predpisani in 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. Po
opravljenem programu prejmejo udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z zgoraj
navedenim pravilnikom določil pristojni minister. Gre za verificirane programe, ki pa po načinu
verifikacije ne sodijo med programe za izpopolnjevanje oz. dele študijskih programov za pridobitev
izobrazbe, pa tudi ne med oblike neformalnega izobraževanja.
V tretjo skupino (poglavje 5.1.3) smo uvrstili različne programe neformalnega izobraževanja, kot so
delavnice, seminarji, ekskurzije, poletne šole ipd. Udeleženci po zaključenem programu lahko
pridobijo potrdilo o udeležbi, ki pa nima značaja javno veljavne listine.
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UP PEF v študijskem letu 2010/11 izvaja za Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
program za izpopolnjevanje – Pedagoško andragoško izobraževanje (prenovljen bolonjski program) v
skladu z navodili ministrstva.
Dolgoročni prednostni

Kratkoročni prednostni

cilji

cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT UP
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

5.1.2.1

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

Ustanovitev Centra za
vseživljenjsko učenje na UP

Ni realizirano: cilj se prenese
v leto 2011 z namenom
vzpostavitve mrežnega
sistema vseživljenjskega
učenja na UP

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za
izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja.
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Uvrstitev v Katalog
programov nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju

Izvedba treh PSD tečajev po
oblikovanih programih

Realizirano

Izvedba 2 PSD tečajev po
oblikovanih programih

Nerealizirano: izvedba tečajev
je prestavljena na začetek leta
2011.

Strokovno usposabljanje
zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju (vrtci,
osnovne in srednje šole) na
področju socialnih in
državljanskih kompetenc

Izvedba 2-dnevnega
izobraževanja v študijskem
letu 2009/10 in 2010/11 za
cca. 1.000 udeležencev,
zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju

Realizirano

Strokovno usposabljanje
zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju (vrtci,
osnovne in srednje šole) na
področju kulturne zavesti in
izražanje

Izvedba 2-dnevnega
izobraževanja v študijskem
letu 2009/10 in 2010/11 za
32 udeležencev, zaposlenih
v vzgoji in izobraževanju

Realizirano

UP FM
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Prenova promocijske
aktivnosti za ponudbo
vseživljenjskega
izobraževanja

Izvedba vsaj 2 delov
študijskih programov za
zaključene skupine

Nerealizirano

Vključitev vsaj 20
udeležencev izobraževanja v
posamezne akreditirane
predmete
UP PEF

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Izvajanje obstoječih
študijskih programov
izpopolnjevanja

Kandidati, ki bodo v
študijskem letu 2009/2010
izpopolnili svoje znanje in
pridobili ustrezna potrdila;
vpisani novi kandidati
vključeni v študijske

Realizirano
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

programe izpopolnjevanja v
študijskem letu 2010/11.
Izvedba programa z že
vpisanimi kandidati v
študijskem letu 2009/10

Realizirano

Izvedba programa z že
vpisanimi kandidati v
študijskem letu 2009/10 in
vpis novih kandidatov v
študijskem letu 2010/11

Realizirano: izvedeni sta bili
dve izpeljavi tega programa,
in sicer v Kopru in Novi
Gorici

UP FTŠ TURISTICA
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
regionalnega okolja.

Popolnitev razpisanih mest
na dveh delih
akreditiranega programa 2.
stopnje Turizem

Nerealizirano: UP FTŠ
Turistica je razpisala in
izvaja celoten študijski
program 2. stopnje Turizem
– izredni študij v Ljubljani –
zato je bilo nesmiselno
razpisovati le del programa;
v Radencih ni bilo
zadostnega interesa za vpis.

Popolnitev razpisanih mest
na programih za
izpopolnjevanje –
vseživljenjsko učenje

Realizirano

UP VŠZI
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odločnostjo
v učenju in poučevanju

KOMENTARJI:

Priprava vsebin za Izvajanje
vseživljenjskega
Izobraževanja

Uspešna izvedba
vseživljenjskega
izobraževanja

Nerealizirano: prenovo oz.
večjo spremembo študijskega
programa 1. stopnje
Zdravstvena nega in
Prehransko svetovanje –
dietetika v letu 2010 nismo
izvedli, saj smo vsebine za
vseživljenjsko izobraževanje
(predmeti, moduli) vključili v
program 2. stopnje Dietetika.

Priprava in akreditacija
novih izbirnih modulov v
programu 2. Stopnje
Zdravstvena nega

Uspešno zaključen
postopek akreditacije novih
izbirnih modulov v
programu 2. Stopnje
Zdravstvena nega

Nerealizirano: v letu 2010
nismo pristopili k oblikovanju
in akreditaciji izbirnih
modulov v študijskem
programu Zdravstvena nega,
zaradi sprememb, ki so se
pričele pripravljati na
Zbornici zdravstvene in
babiške nege – Zvezi in na
Ministrstvu za zdravje, ki
bodo omogočile klinično
specializacijo v zdravstveni
negi. Zato bo prioritetna
naloga v letu 2011
potrebam dela prilagojeni
akreditirani predmeti in/ali
moduli študijskega programa
druge stopnje na področju
zdravstvene nege. .

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

76

UP FM je v letu 2010 zaradi neugodnih ekonomskih razmer, nezanimanja delodajalcev za financiranje
delov študijskih programov in akreditiranih predmetov ter zaradi povečanja konkurence v ponudbi
primerljivih programov poslovnega izobraževanja na slovenskem trgu, zasledila upad povpraševanja
po delih študijskih programov in posameznih akreditiranih predmetih. Zaradi tega so načrtovane
različne aktivnosti za promocijo akreditiranih predmetov.
UP VŠZI: v letu 2010 so načrtovali spremembe obstoječih študijskih programov 1. stopnje
Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika z namenom akreditacije vsebin za
vseživljenjsko izobraževanje. Zaradi napovedi večjih sprememb v sistemu izobraževanja na področju
zdravstvene nege in zaradi priprave novega študijskega programa 2. stopnje Dietetika, obstoječih
vsebin študijskih programov za namene vseživljenjskega izobraževanja niso akreditirali. Uveljavitev
kliničnih specializacij v zdravstveni negi zahteva ne le akreditacijo obstoječih vsebin študijskega
programa 2. stopnje Zdravstvena nega za namene vseživljenjskega izobraževanja, temveč tudi
oblikovanje novih izbirnih vsebin. Zaradi prioritetne usmeritve v pripravo študijskega programa 2.
stopnje Dietetika vsebin obstoječega programa prve stopnje Prehransko svetovanje – dietetika niso
akreditirali z namenom širitve ponudbe vseživljenjskega izobraževanja. Potrebe po vseživljenjskem
izobraževanju na trgu dela ustrezajo predvsem vsebinam in zahtevnosti teh, ki jih ponujajo
drugostopenjski študijski programi.
5.1.2.2

Programi nadaljnjega
izobraževanju

Dolgoročni
prednostni cilji
Postati prepoznavna
univerza v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem prostoru

izobraževanja

in

usposabljanja

delavcev

Pričakovani rezultati v letu
2010

Kratkoročni prednostni cilji

v

vzgoji

in

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Izvajanje predpisanega
programa

Ena izvedba programa s 17
udeleženci

Nerealizirano

Izvajanje posodobitvenega
programa

Sedem izvedb programa s 16
udeleženci

Delno realizirano: v študijskem
letu 2010/11 je bilo na podlagi
odobritve MŠŠ razpisanih le
šest izvedb posodobitvenega
programa

Izvajanje posodobitvenega
programa

Sedem izvedb programa s 16
udeleženci

Nerealizirano: MŠŠ ni odobrilo
izvedb tega programa

KOMENTAR:
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije programe za
potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ti
programi so v študijskem letu 2010/11 naslednji:
1. programi za izpopolnjevanje izobrazbe – študijski program za pridobitev pedagoško
andragoške izobrazbe (dve izvedbi),
2. posodobitveni programi – Projektno učno delo v obliki medpredmetnih povezav I (šest izvedb).
5.1.3

Oblike neformalnega učenja

Dolgoročni prednostni

Kratkoročni prednostni

cilji

cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Nadaljevanje učinkovitega
predstavljanja in
uveljavljanja slovenskega
jezika in slovenske kulture
ter izpopolnjevanja znanja
slovenščine na osnovni,

Izvedba 17. poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!« za 80
udeležencev (mednarodna
udeležba)

Realizirano
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

77

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Oblikovanje in organizacija
krajših strokovnih
seminarjev in izobraževanj v
sklopu Službe za
vseživljenjsko učenje

Izvedba vsaj 3 seminarjev
na področju neformalnega
izobraževanja s področja
humanističnih ved
(jezikovno usposabljanje
slovenskega jezika in
kulture, retorike in
uspešnega komuniciranja,
medkulturne jezikovne
komunikacije, trajnostnega
razvoja v turizmu,
zgodovina slovenskoitalijanskih odnosov …)

Nerealizirano: ponudba
izobraževanj ni bila izbrana
na razpisih

Poučevanje slovenskega
jezika in slovenske kulture
ter izpopolnjevanja znanja
slovenščine na osnovni,
srednji in visoki ravni

30 udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

Realizirano: 10 udeležencev
nadaljevalnega tečaja
slovenščine kot tujega jezika

Izvedba mednarodne
poletne šole »Mediteranska
poletna šola teoretske in
aplikativne humanistike –
META humanistika«

Izvedba mednarodne
poletne šole za 50
udeležencev, od tega 8
študentov UP FHŠ

Realizirano

Povečanje prepoznavnost
fakultete na srednjih šolah
in večji vpis

Izvedba mednarodne
poletne šole za 15 dijakov

Realizirano: obisk 10 dijakov

Izobraževanje za
večjezičnost v okviru Centra
za jezike in medkulturno
komunikacijo (CJMK UP)

Povečati število študentov
na 300 in jezikov na 9
(dodatno hrvaščina in
kitajščina) v jeseni 2010

Delno realizirano

srednji in visoki ravni

UP FM
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Priprava seminarjev
delavnic

Povečana prepoznavnost in
širitev ugleda fakultete

Realizirano

Izvedba okroglih miz
UP FAMNIT

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izvedba poletnih šol:
- Matematično raziskovalno
srečanje 2010 (MARS)
- Uvod v matematične
finance 2010–11
Izvedba poljudnih
znanstvenih matematičnih
predavanj:
- »Famnitovi izleti v
matematično vesolje 2010–
11«,
- »Famnitovi izleti v svet
matematike 2010–11«;
- »Famnitovi izleti v svet
računalništva 2010–11«;
- »Famnitovi izleti v svet
naravoslovja 2010–11«)

10 do 20 udeležencev
poletne šole MARS 2010

Realizirano

15-20 udeležencev poletne
šole »Uvod v matematične
finance 2010–11«

Realizirano

40–50 udeležencev na
posameznem predavanju;
vzpostaviti kulturo poljudnoznanstvene komunikacije na
Obali; prepoznavnost
fakultete v prostoru;
zainteresirati dijake za
študijske vsebine

Realizirano

Dijake srednjih šol seznaniti
z vsebinami in posredno s
študijskimi programi

Realizirano
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Dolgoročni prednostni
cilji
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Kratkoročni prednostni
cilji
Izvedba poljudnih
znanstvenih matematičnih
predavanj:
»Famnitovi izleti v svet
znanosti 2010–11« na
osnovnih šolah (OŠ)
Izvedba seminarjev in
delavnic

Izvedba informativnih dni

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Učence osnovnih šol
seznaniti z matematiko,
računalništvom in
naravoslovjem na dostopen
način

Realizirano

15–25 udeležencev na
vsakem tedenskem
srečanju, zainteresirati
dijake srednjih šol za
programiranje

Delno realizirano: seminarji
in delavnice računalništva
so bili izvedeni enkrat
mesečno, dodatno pa so
bila izvedena predavanja na
srednjih šolah.

15–20 udeležencev
(dijakov) na delavnici,
zainteresirati dijake srednjih
šol za računalništvo in
vsebine študijskega
programa Računalništvo in
informatika (1. stopnja)

Realizirano: dodatno je bila
izvedena tudi poletna Orada

Okoli 20 udeležencev na
vsakem srečanju, širjenje
uporabe odprtokodne
programske opreme itd.

Delno realizirano: v
študijskem letu 2009/10 so
se delavnice izvajale enkrat
mesečno

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih študijskih
programov fakultete

Realizirano

Povečan vpis v
dodiplomske študijske
programe
Boljša prepoznavnost
podiplomskih študijskih
programov fakultete

Realizirano

Povečan vpis v
podiplomske študijske
programe
Izvedba seminarjev in
delavnic

Boljša prepoznavnost
fakultete in njenih študijskih
programov

Realizirano

UP PEF
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Pedagoško andragoško
izobraževanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev UP

Uspešna izvedba vsaj
enega pedagoško
andragoškega
izobraževanja za
visokošolske učitelje in
sodelavce UP

Realizirano

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih

Uspešna izvedba poletne
šole v juliju 2010 in
udeležba čim slovenskih
študentov in jezikoslovcev

Realizirano

UP FTŠ TURISTICA
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Oblikovanje in organizacija
krajših strokovnih
seminarjev in izobraževanj

Izvedba vsaj treh
seminarjev na področju
neformalnega izobraževanja

Realizirano (16):
- sklop 9 delavnic v okviru
projekta Usposabljanja za
mentorje za izvajanje
študijskih praks.
(sofinanciran iz sredstev
ESS)
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
-

-

4 delavnice v okviru
projekta Wellness Istra
1 seminar za trg Kako do
uspešnega turističnega
produkta
1 didaktična tržnica za
učitelje OŠ in SŠ1
izkustvena delavnica za
delo s študenti s
posebnimi potrebami
(financiralo MVZT)

Vzpostavitev in zagon
Centra za funkcionalno
izobraževanje

Zagon in pričetek izvajanja
funkcionalnega
izobraževanja

Realizirano

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
regionalnega okolja

Izdan katalog in pričetek
izvajanja

Realizirano: katalog na
spletu

Izdelava različnih taylormade programov za
podjetja in lokalne skupnosti

Izvedba programov

Realizirano:

- 4 delavnice za Ministrstvo
za gospodarstvo

- 1 tečaj za informatorje za
STO

UP VŠZI
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Oblikovanje in organizacija
izobraževanj za klinične
mentorje na področju
zdravstvene nege in
dietetike

Izvedba vsaj petih
predavanj in štirih učnih
delavnic za klinične
mentorje na področju
zdravstvene nege in
dietetike

Realizirano: izvedba štirih
učnih delavnic na področju
dietetike, namenjenih
kliničnim mentorjem in
ostalim zaposlenim na
področju organiziranja
prehrane, priprave hrane in
prehranskega svetovanja

Oblikovanje in organizacija
krajših izobraževanj

Izvedba vsaj štirih učnih
delavnic na področju
dietetike

Oblikovanje in organizacija
krajših strokovnih
seminarjev

Izvedba vsaj dveh
seminarjev na področju
zdravstvene nege

Nerealizirano

Oblikovanje in organizacija
krajših učnih delavnic

V sodelovanju z Zvezo
prijateljev mladine
organizirati učno kuharsko
delavnico za otroke v času
šolskih počitnic

Realizirano: izvedeno na
Debelem Rtiču

KOMENTARJI:
UP FM je v letu 2010 uspešno gradila ugled s kakovostnim izobraževanjem, raziskovalnim delom,
mednarodnim povezovanjem in s povezovanjem z gospodarstvom. V sklopu združenja Alumni FM so
gostovali ugledni strokovnjaki iz prakse, pripravljeni so bili številni dogodki in aktivnosti, ki so omogočili
druženje, povezovanje, sodelovanje in izmenjavo mnenj ter izkušenj študentov in diplomantov,
profesorjev in gospodarstvenikov ter druge zainteresirane javnosti.
UP FAMNIT se je v letih 2009 in 2010 zelo angažirala na področju promocije. Cilje so zastavili
dolgoročno, s kakovostnimi aktivnostmi na osnovnih in srednjih šolah, zato pričakujejo, da bodo učinki
vidni na daljši rok.
S programi so poskrbeli za promocijo naravoslovja med srednješolci in osnovnošolci, pa tudi širše v
lokalni skupnosti, slednje zlasti s poljudnimi predavanji s področja matematike in drugimi predavanji,
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odprtimi za širšo javnost. Dober obisk predavanj je fakulteto vzpodbudil, da podobna predavanja
ponudi tudi na drugih naravoslovnih področjih (biologija, varstvo narave in podobno
UP PEF je izvedla pedagoško andragoško usposabljanje za visokošolske učitelje in sodelavce
Univerze na Primorskem. Usposabljanja se je udeležilo 28 slušateljev.
UP FTŠ Turistica je v letu 2010 , kot opravičen izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje
NPK, razpisala in izvedla postopek za pridobitve kvalifikacije NPK animator in informator. Podeljenih je
bilo 7 NPK turistični animator in 2 NPK turistični informator. Namen certifikatov je, da kandidat lahko
uveljavlja znanja in spretnosti pridobljene zunaj šolskega sistema (pri delu, na raznih tečajih, s
samoučenjem …) in jih verificira z javno listino. To omogoča Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (NPK), ki določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in
spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku preverjanja pred komisijo. Področje izdajanja certifikatov
NPK je pod pristojnostjo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Certifikat ima podoben
pomen kot spričevalo ali diploma, s tem da daje posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne pa izobrazbe.
UP VŠZI: v letu 2010 so organizirali in izvedli štiri oblike vseživljenjskega izobraževanja s področja
dietetike: Program prehrana 2000, Varovalna prehrana in Zdrava prehrana (dvakrat). Program
vseživljenjskega izobraževanja za leto 2010 na področju Prehranskega svetovanja – dietetike so
realizirali. Program izobraževanj – strokovnih izpopolnjevanj na področju zdravstvene nege – je bil v
letu 2010 uspešno pripravljen, zanj so pridobili tudi sklep Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze o dodelitvi licenčnih točk. V skladu s splošno strategijo internacionalizacije in
mednarodnega sodelovanja ter povečevanja kakovosti dejavnosti UP VŠZI so v program
vseživljenjskega izobraževanja za področje zdravstvene nege vključili tudi tuje predavatelje, zaradi
večje potrebe po prilagajanju tem. Do konca leta 2010 programa niso izvedli, izvajati pa so ga začeli v
letu 2011 (13. januarja je bilo izvedeno prvo izobraževanje). V drugi polovici leta 2010 so se usmerili
na konceptualizacijo, strategijo in načrt dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja na UP VŠZI ter na
predstavitev tega ključnim populacijam, s katerimi sodelujemo v procesu (zaposleni, Zbornica
zdravstvene in babiške nege – Zveza). V letu 2010 so vzpostavili sisteme spremljanja potreb po
vseživljenjskem izobraževanju (anketa diplomantov) in evaluaciji izvedenih izobraževanj. Od leta 2010
so dejavnost vseživljenjskega izobraževanja razširili tudi na študente in v decembru 2010 izvedli prvo
delavnico iz sklopa »Služba mene briga«, na katerih želijo študente pripraviti na trg dela. V letu 2010
so tako izvedli skupaj 5 oblik vseživljenjskega izobraževanja.
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RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Postati odlična
raziskovalna univerza

Spremljanje in spodbujanje
znanstveno-raziskovalnega
dela članic UP

Rast raziskovalnega dela
v okviru nacionalnih in
mednarodnih projektov

Realizirano

Povečanje števila skupnih
raziskovalnih projektov
članic
Vzpostavitev mednarodnih
standardov za umeščanje in
spodbujanje mladih v
znanstveno-raziskovalno delo
UP in vzpostavitev
mednarodnih standardov za
doseganje ustreznega statusa
ter za motiviranje uveljavljenih
raziskovalcev UP

Povečanje števila
podiplomskih študentov
vključenih v raziskovalno
delo na članicah

Vzpostavitev delovanja
Podiplomske šole UP (POŠ
UP)

Integracija znanstvenoraziskovalnega dela v
pedagoški proces

Delovanje POŠ UP je
podrobno opisano v poglavju
5.10.6.

Povečanje števila mladih
raziskovalcev

Pridobitev novih
mentorjev mladim
raziskovalcem

Realizirano

Izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti z ARRS glede
usposabljanja mladih
raziskovalcev

Izveden javni razpis za
mlade raziskovalce v letu
2010

Realizirano

Objave s področja
znanstvenoraziskovalnega dela
študentov

Delno realizirano: Senat UP
je sprejel Kadrovsko
strategijo UP za raziskovalce
2010–2014 in Akcijski načrt
za implementacijo kadrovske
strategije.

Izveden seminar s
področja podjetništva v
organizaciji UIP

Spremljanje in aktivno
sodelovanje pri oblikovanju
novega NRRP za obdobje
2011–2015

Sodelovanje v nacionalnih
telesih, odgovornih za
pripravo NRRP

Realizirano: UP je pripravil
svoja stališča v zvezi z
NRRP in v zvezi s predlogi
RIS. Dokumenti so bili
potrjeni na Senatu UP in
posredovani na MVZT.

Spremljanje in aktivno
sodelovanje pri oblikovanju
nove zakonodaje na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela

Sodelovanje v nacionalnih
telesih, odgovornih za
pripravo zakonodaje na
področju znanstvenoraziskovalnega dela

Realizirano: sodelovanje v
delovni skupini MZT za
pripravo sprememb Zakona o
raziskovalni in razvojni
dejavnosti.
Sodelovanje v delovni skupini
rektorske konference za
oblikovanje podlag novega
Zakona o Univerzi.
Sodelovanje v delovni skupini
EU Komisije – za pripravo
Kodeksa in Listine
raziskovalcev.

Spremljanje doseganja
postavljenih meril in strateških
ciljev UP za obdobje 2009–
2013

Izboljšanje uvrstitve na
Šanghajski lestvici

Realizirano: povečanje
števila objavljenih člankov v
indeksiranih revijah in
citiranosti učiteljev in
raziskovalcev UP–avtorjev
člankov v indeksiranih revijah
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v letu 2010 ne
glede na matičnost (izpis 26.
1. 2011): UP FHŠ – 76, UP
FM – 72,32, UP FAMNIT –
51,82, UP PEF – 27,45, UP
FTŠ Turistica – 35,77, UP
VŠZI – 44,91, UP ZRS – 55,
UP PINT – 51,06.
Uspešnost po metodologiji
ARWU – število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI ne glede na
matičnost raziskovalcev
(izpis 26. 1. 2011): UP FHŠ –
21, UP FM – 22, UP FAMNIT
– 65, UP PEF – 10, UP FTŠ
Turistica – 6, UP VŠZI – 30,
UP ZRS – 78, UP PINT – 48.
Povprečno število citatov
(normirani citati) na
registriranega raziskovalca v
obdobju 2000–2010 ne glede
na matičnost raziskovalcev
(izpis 26. 1. 2011): UP FHŠ –
1,33, UP FM – 10,46, UP
FAMNIT – 73,81, UP PEF –
1,18,UP FTŠ Turistica –
9,42, UP VŠZI – 37,49, UP
ZRS – 5,79, UP PINT –
78,51.

Povečanje kakovosti in
spodbujanje znanstvene
odličnosti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev UP

Sprejet program sklada z
metodologijo nagrajevanja

Realizirano

Sprejet poslovnik o delu
upravnega odbora sklada
Objavljen javni poziv za
vključitev v sklad in
pridobitev donatorjev
sklada
Objavljen javni razpis za
predlaganje kandidatov za
nagrade in izpeljan izbor
nagrajencev
UP FHŠ

Povečanje število predlogov
projektov za prijavo na razpise
ARRS

Oblikovanje programske
skupine v okviru
delovanja Inštituta za
medkulturne študije UP
FHŠ

Delno realizirano: oblikuje se
priprave na razpis
programskih skupin v letu
2011.

Prijava dveh temeljnih in
dveh aplikativnih
projektov

Nerealizirano: neuspešna
prijava na ARRS razpis
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Kratkoročni prednostni cilji

Povečati število prijavljenih
projektov članice na
nacionalne in mednarodne
znanstveno-raziskovalne
razpise

Uveljaviti se kot priznani akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Pridobitev finančnih
sredstev iz naslova
prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela

Realizirano

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

Realizirano

Soorganizacija
znanstvenih sestankov z
UP ZRS

Realizirano: glej poročilo UP
ZRS

Objava znanstvenih
prispevkov v reviji
Annales in monografij v
zbirkah Annales
visokošolskih učiteljev
FHŠ

Realizirano: glej poročilo UP
ZRS

Odobritev prijave
znanstvenega sestanka z
naslovom »Boris Pahor,
človek in literatura« s
strani ARRS

Realizirano: v letu 2010 je
bila predvidena le ena prijava
znanstvene konference,
prijavljene in izvedene so bile
3:
- Boris Pahor, človek in
literatura

Organizacija in izvedba
mednarodne konference
na UP FHŠ v poletnih
mesecih

- Prostori medkulturnosti
- Razsežnosti in meje Tita
in titoizma

UP FM
Izdajanje znanstvenih
monografij

Izdaja 15 znanstvenih
monografij

Delno realizirano: v letu 2010
smo izdali 13 znanstvenih
monografij

Prijava na razpise ARRS

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

Realizirano: UP FM je v letu
2010 prijavila 11 projektov na
razpis za raziskovalne
projekte, 12 prijav na razpis
za CRPe ter 4 prijave za
bilateralno sodelovanje.

Prijaviti 1 v okviru 7. OP,
sodelovati vsaj v 5 drugih
mednarodnih projektih in
v 1 kot nosilna institucija

Realizirano: UP FM je v letu
2010 prijavila 1 projekt za 7.
OP, sodelovala pa je v 11
mednarodnih projektih.

Prijaviti na razpise znanstvenoraziskovalne in razvojne
projekte EU

UP FAMNIT
Povečati število prijavljenih
projektov članice na
nacionalne in mednarodne
znanstveno-raziskovalne
razpise

Pridobitev 1 temeljnega, 2
aplikativnih raziskovalnih
projektov, 1
podoktorskega študija, 1
mladega raziskovalca in 1
ciljno raziskovalnega
programa

Delno realizirano: pridobljen
je bil 1 temeljni projekt, 1
podoktorski temeljni projekt,
1 mladi raziskovalec.

Povečati število prijavljenih
projektov članice na
nacionalne in mednarodne
znanstveno-raziskovalne
razpise

Pridobitev vsaj dveh
raziskovalnih projektov

Realizirano: pridobitev treh
bilateralnih projektov
znanstveno raziskovalnega
sodelovanja, prijava v 7.
okvirnem programu EU je v
postopku evalvacije;

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Vzpostaviti učinkovit
informacijski sistem za
evalvacijo, spremljanje in
spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela UP

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Izvedena evalvacija
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
pridobljen je bil 1 temeljni
projekt, 1 podoktorski
temeljni projekt, 1 mladi
raziskovalec.
Delno realizirano: evalvacija
uspešnosti raziskovalnega
dela je bila podrobneje
analizirana v
samoevalvacijskem poročilu
za študijsko leto 2008/09.

UP PEF
Povečanje števila projektov in
programov (sofinanciranih s
strani ARRS)

Pridobitev 1 temeljnega in
1 aplikativnega
raziskovalnih projekta

Nerealizirano: prijava UP
PEF na razpis za izvajaje
aplikativnih projektov –
prijava 2 projektov in prijava
1 temeljnega projekta.
Projekti so še v fazi
evalvacije.

Pridobitev in sodelovanje v
novih evropskih in drugih
mednarodnih projektih

Pridobitev 1
mednarodnega projekta

Realizirano: pridobitev 1
projekta ESS ter prijava dveh
mednarodnih projektov, ki pa
so še v fazi evalvacije

Nadaljevanje izvajanja
obstoječih ciljnih raziskovalnih
projektov ter razširitev
raziskovalne dejavnosti s
pridobitvijo novih ciljnih.
raziskovalnih projektov in
programov

Kontinuirano izvajanje
ciljnega raziskovalnega
projekta in pridobitev 3
ciljno raziskovalnih
projektov

Delno realizirano: zaključena
izvedba enega ciljnega
raziskovalnega projekta in
pridobitev dveh novih
projektov.

Nadaljevanje izvajanja
obstoječih raziskovalnih
programov ter razširitev
raziskovalne dejavnosti s
pridobitvijo novih raziskovalnih
programov

Kontinuirano izvajanje
raziskovalnih programov.
Pridobitev 1
raziskovalnega programa

Delno realizirano:
kontinuirano izvajanje
obstoječih raziskovalnih
projektov brez pridobitve
novih

Nadaljevanje izvajanja
obstoječih projektov

Kontinuirano izvajanje
projekta Kulturna zavest
in izražanje

Realizirano: uspešno
zaključena 2. faza projekta

Predstavitev rezultatov
znanstveno-raziskovalnega
dela širši javnosti (kongresi,
posveti, znanstveni sestanki in
mednarodni sestanki,
monografije, članki v domačih
in mednarodnih revijah)

Organizacija 22. evropske
konference in delavnice
sistemsko-funkcijskega
jezikoslovja

Realizirano

Organizacija 7.
znanstvenega sestanka z
mednarodno udeležbo
Izdaja 2 znanstvenih
monografiji

Ustanovitev znanstvene revije.

Prva številka revije
Edukacija (Ludus)

Delno realizirano: imenovan
je bil uredniški odbor,
oblikovana celostna grafična
podoba, začelo se je
pridobivanje prispevkov

Pridobitev in sodelovanje v
novih evropskih in drugih
mednarodnih projektih

Začetek izvajanja 5
standardnih projektov
čezmejnega sodelovanja
Italija - Slovenija.
(INTEREGG)

Nerealizirano: prijavljeni
projekti so bili zavrnjeni.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ TURISTICA
Povečati število prijavljenih
projektov članice na
nacionalne in mednarodne
znanstveno-raziskovalne
razpise

Pridobitev 2 temeljnih in 1
aplikativnega
raziskovalnega projekta

Delno realizirano: prijavili so
se na 1 temeljni projekt,
katerega rezultatov še ni; na
aplikativni projekt pa se niso
prijavili.

UP VSŽI
Uspešno izvajanje
raziskovalnega programa
ARRS:
P3-0003

Uspešno izvajanje
raziskovalnega programa
ARRS: P4-0092

Uspešno izvajanje obstoječih
raziskovalnih projektov ARRS:
aplikativnega raziskovalnega
projekta L3-0129

Uspešno izvajanje obstoječih
raziskovalnih projektov ARRS:
temeljnega raziskovalnega
projekta J3-2218

Uspešno izvajanje obstoječih
raziskovalnih projektov ARRS:
temeljnega raziskovalnega
projekta J3-2277

Povečati število projektov
sofinanciranih s strani ARRS:
prijava vsaj 2 temeljnih in 1
podoktorskega projekta

Izvajanje programa po
predvidenem načrtu
Uspešno izvedene
načrtovane raziskave,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah
Izvajanje programa po
predvidenem načrtu.
Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah
Izvajanje projekta po
predvidenem načrtu
Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah
Izvajanje projekta po
predvidenem načrtu
Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah
Izvajanje projekta po
predvidenem načrtu
Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah
Usklajevanje vsebin,
priprava ustrezne
dokumentacije in prijava
na javne razpise za
temeljne, aplikativne in
podoktorske projekte
Pridobitev projektov

Realizirano: rezultati raziskav
in dela na projektu objavljeni
v štirinajstih (14) SCI člankih

Realizirano: rezultati raziskav
in dela na projektu objavljeni
v petih (5) SCI člankih

Realizirano: rezultati raziskav
in dela na projektu objavljeni
v enem SCI članku.

Realizirano: rezultati raziskav
in dela na projektu objavljeni
v dveh SCI člankih.

Realizirano: rezultati raziskav
in dela na projektu objavljeni
v treh (3) SCI člankih

Realizirano v večjem obsegu
od načrtovanega: v letu 2010
so prijavili pet temeljnih
projektov, dva kot prijavitelji,
trije v sodelovanju. Od tega
je en projekt, katerega nosilci
so, in en projekt, v katerem
so sodelujoči, uvrščen
direktno v drugo fazo. V letu
2010 so prijavili tudi en
podoktorski projekt.
Rezultate izbora vseh še
čakajo.
V letu 2010 so prijavili tudi en
CRP z naslovom Virusna in

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Uspešno izvajanje
usposabljanja že pridobljenih
treh mladih raziskovalcev

Izboljšati sodelovanje med UP
in gospodarstvom ter lokalno
skupnostjo: pridobitev projekta
Teden aktivnosti za uspešno
staranje na razpisu MO Koper

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Izvajanje usposabljanja
po predvidenem načrtu
Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah ter
uspešno opravljanje
študijskih obveznosti na
doktorskem študiju
Biomedicina
Uspešna izvedba projekta
Teden aktivnosti za
uspešno staranje po
predvidenem načrtu
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
mikrobiološka kontaminacija
školjk ter prisotnost morskih
biotoksinov v školjkah v
sodelovanju z Veterinarsko
fakulteto Univerze v Ljubljani;
Nacionalnim inštitutom za
biologijo – Morska biološka
postaja.
Realizirano: dve mladi
raziskovalki bosta v skladu z
načrtom doktorirali v prvi
polovici leta 2011.
V letu 2010 so pridobili
enega novega mladega
raziskovalca, ki je pričel z
usposabljanjem v mesecu
oktobru 2010.

Realizirano : projekt je bil v
celoti uspešno realiziran po
predvidenem načrtu in
vsebinah.

UP ZRS
Povečati uspešnost pri
prijavljanju mednarodnih
raziskovalnih projektov in
mednarodno mobilnost
raziskovalcev

Povečati število odobrenih
mednarodnih projektov v
primerjavi z letom 2009 za
50 %

Delno realizirano: v letu 2010
je UP ZRS kot vodilni partner
pridobil 2 strateška projekta
(SIGMA2 in SHARED
CULTURE), kot partner pa
sodeluje v projektu
PARSIJAD. Ravno tako so
pridobili projekte
GYMNASIUM 3, Children's
Voices, F.L.A.
Zaradi zamud pri ocenjevanju
standardnih projektov
Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Italija
2007–2013 čakajo na
evalvacijo 24 projektov.
Poleg omenjenih je v
postopku evalvacije še 17
projektov na programih IPA,
Cultura 2007–2013.
Interreg IVB Central Europe,
7. OP

Povečano število znanstvenih
objav

Objava znanstvenih
člankov v revije s
faktorjem vpliva

Realizirano: povečano število
objav v revijah s faktorjem
vpliva

Kakovostna izvedba obstoječih
projektov ter pridobitev novih

Pozitivne evalvacije
projektov, ustrezno število
objav doma in v tujini

Realizirano: UP ZRS je v letu
2010 uspešno izvajal 14
temeljnih, 2 aplikativna, 4
podoktorske in 5 ciljnih
raziskovanih projektov ter kot
sodelujoča organizacija
nastopal v 9 raziskovalnih
projektih.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Nadaljevanje uspešnega
izdajanja monografskih in
strokovnih izdaj

Zaključna faza projektov,
objava lingvističnega
atlasa

Nadaljevanje uspešnega
izdajanja monografskih in
strokovnih izdaj

Objava monografij in
znanstvenih člankov kot
delni rezultat projekta
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2010 smo pripravili
gradivo za izdajo dveh
monografij. Zaradi objektivnih
okoliščin jih še vedno nismo.
izdali. Ena je pripravljena za
Delno realizirano: izdaja revij
in monografij po programu
dela 2010 (pripravljeno
gradivo za izdajo dveh
monografij. Zaradi objektivnih
okoliščin 2 monografiji še
nista bili izdani. Ena je
pripravljena za tisk, ena pa je
že v tisku. Obe bosta izšli
leta 2011).
Sofinanciranje monografij s
strani JAK je bilo v letu 2010
nekoliko manjše (na knjigo)
kot v preteklih letih, čeprav
so uspešno kandidirali in
pridobili financiranje za 10
monografij.
V okviru založbe Annales je
izšla prva številka nove
znanstvene revije Annales
Kinesiologiae.

Uveljavitev dobrih praks

Enakopraven dialog s
stroko v svetu

Realizirano: na pripravljalnih
sestankih so člani IZŠ
organizirali več predlogov za
bodoče Interreg projekte z
italijanskimi zgodovinarji.
Člani IJŠ so v letu 2010
sodelovali na znanstvenih
mednarodnih srečanjih in
predavali na tujih univerzah.
Z uveljavljenimi kolegi z
drugih univerz so se
pogovarjali o možnih skupnih
projektih, ki jih nameravajo
prijavljati v naslednjem
obdobju.

Dopolnjevanje in urejanje
knjižničnega fonda v Piranu

Izobraževanje
bibliotekarja, ureditev
baze podatkov, izposoje

Realizirano: v letu 2010 je
sodelavec IDŠ pridobil naziv
knjižničarja, delo s knjižnim
fondom se je povečalo na
račun študentov 2. stopnje
Arheologije in Dediščinskega
turizma.

Uveljavitev sodobnih
konservatorskih teorij

Izvedba mednarodnega
tečaja

Realizirano: izpeljan je bil 2.
seminar na temo pravne
varnosti dediščine Cultural
landscape: legal frameworks
for the protection of cultural
heritage v Piranu in izdaja
zbornika za leto 2009.

UP PINT

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Postati prepoznavna univerza
v slovenskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Povečati število prijavljenih
projektov na nacionalne
razpise

Pridobiti tri temeljne,
enega aplikativnega, tri
podoktorske in en CRP
projekt

Delno realizirano

Povečati število mladih
raziskovalcev

Pridobitev dveh novih
mladih raziskovalcev.

Realizirano

Povečati število mednarodnih
projektov

Izvajanje projekta

Realizirano

Povečati število prijavljenih
projektov na mednarodne
razpise

Sodelovanje kot partner
pri enem projektu 7.
okvirnega programa in
uvrstitev v 2. fazo
ocenjevanja vsaj ene
prijave projekta kot
prijavitelj

Realizirano

Vključitev študentov UP
FAMNIT v raziskovalne
projekte

Vključitev vsaj treh novih
podiplomskih študentov v
projekte UP PINT

Realizirano

Kadrovska krepitev, objavljivi
rezultati znanstvenega
raziskovanja in študijskega
dela, vzpostavitev sodelovanja
s partnerji iz tujine (države
nekdanje Jugoslavije)

Uspešna izvedba
konferenčnega in
seminarskega dela.
Uspešna izdaja zbornika
znanstvenih člankov.
Okrepitev sodelovanja s
tujino. Aktivno
sodelovanje pri zasnovi
nove strokovne revije.

Delno realizirano

UP REKTORAT
Nadgradnja delovanja Centra
za razvoj in prenos znanj UP
(CRPZ UP)

Učinkovitejše delovanje
Centra za razvoj in prenos
znanj UP (CRPZ UP)

Realizirano

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom

Financiranje 4 RCRP s
strani gospodarstva oz.
drugih uporabnikov znanj

Nerealizirano: realizacija se
prenese v leto 2011.

Stalna sistemska komunikacija
z vsemi potencialnimi
uporabniki znanja UP

Delujoča spletna
platforma Mreža odličnosti

Realizirano

Dvig prepoznavnosti UP

Izdaja predstavitvene
publikacije o znanstvenoraziskovalnem delu UP

Delno realizirano: saj ni bila
izdana publikacija o
znanstveno-raziskovalnem
delu UP. Izvedena pa sta bila
2 informativna dogodka.

Izvedba 3 informativnih
dogodkov
UP FM
Internacionalizacija
raziskovalnega dela

Potrjen dokument

Prijaviti se na javna naročila iz
EU in SLO

Pridobiti javna naročila v
znesku 100.000 EUR

Dokončane naloge,
načrtovane za leto 2010

UP FAMNIT

Realizirano: v letu 2010 so
pripravili dokument
Internacionalizacija UP FM,
ki vsebuje tudi del, ki se
nanaša na raziskovalno
dejavnost.
Realizirano: UP FM se je v
letu prijavljala na razpise za
JNMV, pridobila pa je za
približno 100.000 EUR
sredstev iz tega naslova.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji
Povečati število prijavljenih
projektov UP FAMNIT na
nacionalne in mednarodne
znanstveno-raziskovalne
razpise

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Prijave vsaj dveh
znanstveno raziskovalnih
projektov v mednarodnem
prostoru (evropske
skupnosti)

Realizirano: pridobitev treh
bilateralnih projektov
znanstveno raziskovalnega
sodelovanja, prijava enega
projekta v 7. Okvirnem
programu EU je v postopku
evalvacije

Izvedba aplikativnih in
temeljnih raziskav v
sodelovanju s potrebami
zainteresiranih
gospodarskih subjektov

Delno realizirano: ni bilo
pridobljenega novega
projekta; z lokalno skupnostjo
se izvaja projekt s področja
pravne identitete.

Povečati sposobnost črpanja
evropskih sredstev
Nadgraditi sodelovanje z
gospodarstvom – izboljšati
obstoječe in vzpostaviti nove
vzvode sodelovanja ter pričeti
s stalno sistemsko
komunikacijo z vsemi
potencialnimi uporabniki
znanja UP FAMNIT
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UP FTŠ Turistica
Nadgraditi sodelovanje z
gospodarstvom – izboljšati
obstoječe in vzpostaviti nove
vzvode sodelovanja ter pričeti
s stalno sistemsko
komunikacijo z vsemi
potencialnimi uporabniki
znanja članice UP

Izvedba aplikativnih
raziskav

Delno realizirano :opravljena
raziskava za GZS,
pogodbeno sodelovanje s
Sava Turizem d. d., s
Turističnim združenjem
Portorož

UP VSŽI
Pridobitev enega strateškega
ter dveh standardnih
INTERREG projektov

Izvajanje INTERREG
projektov po predvidenem
načrtu

Prijavili so dva strateška in tri
standardne projekte
INTERREG.

Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
domačih in mednarodnih
znanstvenih revijah

Enega strateškega niso
pridobili; za en strateški
projekt pa se je nosilka
Univerza v Trstu pritožila.
Rezultat pritožbe še ni znan.
Rezultat za standardne
projekte še ni znan.

Uspešen začetek izvajanja
pridobljenega evropskega
projekta: MNT ERA NET
(SURFUNCTI)

Izvajanje MNT ERA NET
projekta po predvidenem
načrtu

Realizirano: projekt MNT
ERA NET Surfuncti poteka
po zastavljenem načrtu.

Uspešna raziskava
mednarodnih trendov in
problematike razvoja
sodobnih titanovih
biozlitin, elaboracija
metod, funkcionalizacija
površine, izvedba vsadka
in izbor metod
karakterizacije
UP ZRS

Povečano število mednarodnih
projektov

Izveden del raziskav

Realizirano: sodelavci
IKARUS so zastavili vrsto
projektov z neposrednim
uporabniki znanja iz bližnjega
okolja za izboljšanje dela,
zmožnosti in učinkovitosti
delavcev ter zagotavljanja
zdravih delovnih mest.
V teh projektih predstavlja

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilj

Kratkoročni prednostni cilji

Promocija znanstvenih
rezultatov
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Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
posebno dodano vrednost
ravno sodelovanje s partnerji
iz Italije.

Udeležba na Genome
Conference v San Diegu
(CA), udeležba na
sadjarskem kongresu,
kongresu za varstvo
rastlin, kongres
hortikulture na
Portugalskem

Realizirano: udeležili so se
številnih dogodkov, ki v letu
2010 niso bili planirani, npr.
ICSS Sankt Cristopher in
Svetovni Interski kongresu v
Sankt Antonu, AUT, kjer so
predstavili raziskovalno delo
in promovirali številne
publikacije.

UP PINT
Izboljšati prepoznavnost
raziskovalnega dela in
raziskovalcev UP PINT
Vzpostaviti model asimetrično
integrirane univerze

Pridobitev in izvedba
projektov

Realizirano

UP FM
Izboljšati postopke v zvezi z
vodenjem projektov

Delujoč informacijski
sistem
Nakup programske
opreme za vodenje
projektov in obisk vsaj
treh izobraževanj

Delno realizirano: v letu 2010
so potekali intenzivni
dogovori o nakupu
informacijskega sistema,
potreba se je razširila na
celotno univerzo. Ob koncu
leta 2010 je izšel javni razpis
za nakup informacijskega
sistema.

UP ZRS
Nadaljevati prenos
raziskovalnih rezultatov v
pedagoško delo in
ustanavljanje novih fakultet UP

Vključitev novih
sodelavcev v pedagoški
proces na UP FHŠ,
FAMNIT in Turistica

Realizirano: v letih 2009 in
2010 so raziskovalci UP ZRS
Ikarus oblikovali in pridobili
akreditacijo študijskega
programa Aplikativna
kineziologija 1. in 2. stopnje
in oddali v postopek
akreditacije na NAKVIS
študijski program 3. stopnje
ter elaborat za ustanovitev
UP FENIKS – Fakultete za
Ergonomske in Kineziološke
študije.
Raziskovalci ISKO so
sodelovali tudi pri akreditaciji
študijskega programa
Biopsihologija, ki je bil v
študijskem letu 2010/11 tudi
1. razpisan na UP FAMNIT.

Nadaljevanje vertikalne
mobilnosti med raziskovalci in
visokošolskimi učitelji

Postati prepoznaven dejavnik
lokalnega okolja

Vključitev novih
sodelavcev v pedagoški
proces na UP FHŠ,
FAMNIT in Turistica

Realizirano: v letu 2010 je
UP ZRS na Javnem razpisu
za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za
leto 2011 nastopil kot
sodelujoča institucija in
uspešno izvajal 9 projektov.

UP FM
Pripraviti strategijo sodelovanja
z gospodarstvom

Potrjen dokument
Dokončane naloge,
načrtovane za leto 2010

Realizirano: v letu 2010 so
začeli z vrsto aktivnosti, ki
vključujejo sodelovanje z
gospodarstvom, večina teh
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Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
aktivnosti je združenih v
delovanje ALUMNI FM.

UP FAMNIT
Nadgraditi sodelovanje z
gospodarstvom – izboljšati
obstoječe in vzpostaviti nove
vzvode sodelovanja ter pričeti
s stalno sistemsko
komunikacijo z vsemi
potencialnimi uporabniki
znanja UP FAMNIT

Izvedba aplikativnih in
temeljnih raziskav v
sodelovanju s potrebami
zainteresiranih lokalnih
gospodarskih subjektov

Delno realizirano: v povezavi
z UP PINT

UP ZRS
Povečati zmogljivost
raziskovalne infrastrukture

Začetek gradnje CMK,
prenove Borilnice in
okrepitve IKT podpore
raziskovalnemu delu

Realizirano: v aprilu so
pridobili dva strateška
projekta v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007–2013
(Sigma 2 in Shared Culture),
v okviru katerih se deloma
financirata investiciji v
Kampus Livade (CMK) in
prenova Palače Baseggio v
Kopru. Spomladi 2010 je
investitor podpisal gradbeni
pogodbi za izgradnjo
kampusa Livade in obnovo
palače Baseggio; po podpisu
pogodb sta izvajalca pričela z
delom.

Povečanje sodelovanja z
vladnimi organizacijami,
zavodi, agencijami

Izvedba aplikativnih,
tržnih in javnomnenjskih
raziskav

Realizirano: v letu 2010 so
izvedli 3 tovrstne
javnomnenjske raziskave.

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom

Pridobitev novih podatkov
na področju varovanja in
ohranjanja dediščine

Realizirano: sodelavci IDS so
z realizacijo arheoloških
raziskav za trg v Kopru in
Piranu pridobili obsežen fond
novega gradiva.

UP PINT
Nadaljnjo sodelovanje z
gospodarstvom in pridobitev
novih partnerjev
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
.

Pridobitev novih projektov
z gospodarstvom

Delno realizirano

UP FM
Vključevanje podiplomskih
študentov v raziskovalne
projekte FM

Izvedba vsaj dveh srečanj
na različnih lokacijah

Evalvacija doktorskega
študija
Razvoj koncepta študijskega
programa 3. stopnje

Akreditacija programa 3.
stopnje

V letu 2010 je UP FM
oblikovala nov sistem
vključevanja študentov v
raziskovalno delo, v spletni
učilnici je oblikovala spletno
aplikacijo študentska borza
dela, ki omogoča študentom
vključitev v raziskovalne
projekte UP FM.
Delno realizirano: študijski
program 3. stopnje je bil
oddan v proces akreditacije.
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Kratkoročni prednostni cilji
Uspešno usposabljanje mladih
raziskovalcev

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Pridobitev 3 mentorjev

Realizirano: pridobili so tri
nove mentorje za mlade
raziskovalce

Zaposlitev 3 novih mladih
raziskovalcev.

Delno realizirano: zaposlen
en nov mladi raziskovalec

Izboljšanje sistema spremljanja
raziskovalnega dela študentov

Pilotna izvedba
trimesečnega spremljanja
raziskovalnega dela
doktorskih študentov

Nerealizirano

Organizacija študentske
konference FREM 2010

Organizacija in izvedba
študentske konference,
prenovljena spletna stran
ter aplikacija za
spremljanje konference

Realizirano: konferenca je
bila izvedena. Spletna stran
je bila posodobljena,
aplikacija za spremljanje
konference (CMS) pa je bila
narejena na novo (prirejena
nova MIC-ova).

UP FTŠ Turistica
Zagotoviti pogoje za uspešnost
študijske poti študentov na
vseh stopnjah študija

Izvedba formalnih
postopkov za prijavo in
prijava programa

Uspešen začetek pripravljanja
novih študijskih programov 2.
stopnje

Priprava in ugotavljanje
znanstveno-raziskovalnih
podlag predlaganih
študijskih programov

Delno realizirano: zaradi
prehodnega mirovanja Sveta
za visoko šolstvo (oz.
NAKVIS) niso začeli še s
formalnim postopkom prijave
kljub temu, da je program
študija že v celoti pripravljen.

UP VSŽI

Oblikovanje znanstvenoraziskovalnih podlag
predlaganih študijskih
programov

Realizirano: pripravili so
znanstveno-raziskovalne
zasnove za akreditacijo
novega študijskega programa
druge stopnje Dietetika.

UP ZRS
Povečati uspešnost pri
prijavljanju nacionalnih
raziskovalnih in aplikativnih
projektov

Povečati število
pridobljenih nacionalnih
temeljnih, aplikativnih in
CRP projektov za 20 %

V letu 2010 so v okviru UP
ZRS na Javni razpis za
(so)financiranje raziskovalnih
projektov za leto 2011 prijavili
36 projektov, in sicer: 20
temeljnih, 5 aplikativnih in 11
podoktorskih projektov.
Glede na rokovnik ARRS bo
poziv za 2. fazo 09. 02. 2011.
01. 10. 2010 so pričeli z
izvajanjem 2 CRPKONKURENČNOST –
projektov.

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

UP REKTORAT
Kadrovska in organizacijska
okrepitev delovanja Sektorja za
znanstveno-raziskovalno in
razvojno, mednarodno ter
umetniško delo

Zaposlitev novega
sodelavca v Sektorju za
znanstveno-raziskovalno
in razvojno, mednarodno
ter umetniško delo

Nerealizirano

Vzpostavitev učinkovitega
informacijskega sistema za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo

Vzpostavljen informacijski
sistem za administriranje,
spremljanje in evalviranje
nacionalnih in

Delno realizirano: identificirali
so potrebe po informatizaciji
sistema in se seznanili z eno
izmed možnih programskih
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Kratkoročni prednostni cilji
znanstveno-raziskovalnega
dela UP

Pričakovani rezultati v
letu 2010
mednarodnih projektov
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
rešitev.

UP ZRS
Doseči povečanje rednega
javnega financiranja
raziskovalne dejavnosti

Povečanje rednega
javnega financiranja
raziskovalne dejavnosti

Realizirano: v letu 2010 je
UP ZRS izvajal 4
raziskovalne programe.

Povečanje števila temeljnih in
aplikativnih projektov

Strokovno usposabljanje;
objave znanstvenih
izsledkov

Pričakuje se rezultate
razpisov na Interreg
(standardni projekti in ARRS
projektov, ki so ključnega
pomena za nadaljnje
raziskave v inštitutu).

Pomlajevanje struktur in
usposabljanje mladih
raziskovalcev

Strokovno usposabljanje

Realizirano: začetek
usposabljanja 6 mladih
raziskovalcev s področja
zgodovinopisja, filozofije,
kineziologije, jezikoslovja,
biodiverzitete

Pridobitev nove raziskovalne
opreme

Izboljšanje informacijske
in računalniške opreme za
uspešnejšo izvedbo
dialektoloških in
jezikoslovnih raziskav

Nerealizirano: 2. del razpisa
ARRS ni bil objavljen

KOMENTARJI:
UP FHŠ: pedagoški sodelavci UP FHŠ so v letu 2010 sodelovali tudi pri izvedbi dolgoročnih in
kratkoročnih prednostnih ciljev v okviru dejavnosti UP ZRS, pri čemer tovrstna dejavnost ni imela
finančnih posledic za finančni načrt UP FHŠ (organizacija in izvedba znanstvenih sestankov, temeljnih
aplikativnih projektov, publiciranje znanstvenih del pri založbi Annales, priprava znanstvenih
strokovnih monografij, znanstvenih strokovnih člankov in drugih objav).
UP FM: raziskovalno delo v letu 2010 zaznamuje predvsem zmanjšanje obsega financiranja
raziskovalne dejavnosti, saj se je zaključilo večje število projektov ciljno raziskovalnega programa.
Pridobljeni so bili novi projekti, ki pa starih niso v celoti nadomestili. V letu 2010 je bila UP FM nekoliko
bolj uspešna pri pridobivanju mednarodnih projektov, a žal še vedno ne sodeluje kot vodilni partner.
Kljub številnim aktivnostim in novi strategiji sodelovanja z gospodarstvom UP FM ni uspela povečati
obsega financiranja raziskovalne dejavnosti iz gospodarstva. Za boljšo organiziranost raziskovalne
dejavnosti v prihodnosti je UP FM imenovala delovno skupino, ki je oblikovala Navodila za vodenje
raziskovalnih projektov na UP FM, ki bodo stopila v veljavo z letom 2011.
UP PEF je na področju ciljnih raziskovalnih projektov v letu 2010 uspešno zaključila projekt z
naslovom Model evalvacije kakovosti izvajalcev programov usposabljanj strokovnih delavcev. Na
razpisu je pridobila dva nova projekta, in sicer Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega
kurikula (vodilni izvajalec) in Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v
napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (sodelujoči partner). Prijavljen je bil še en
projekt z naslovom Dvokarierne družine kot način udejanjanja enakih možnosti, vendar je bil zavrnjen.
V letu 2010 je UP PEF kot partner nadaljevala z izvajanjem dveh raziskovalnih programov, in sicer
Jeziki in kulture Afrike in Azije ter Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. Novih
programov UP PEF ni pridobila, saj v letu 2010 ni bilo ustreznega razpisa, na katerega bi se s
programi lahko prijavila. Fakulteta v letu 2010 ni uspela pridobiti temeljnih oz. aplikativnih projektov.
Novembra 2010 je prijavila dva aplikativna projekta, in sicer Učenje in poučevanje z uporabo IKT ter
Karierna orientacija in poklicna vzgoja oseb s posebnimi potrebami. Poleg tega je prijavila tudi temeljni
raziskovalni projekt z naslovom Uspešno staranje: mentalno zdravje in vseživljenjsko učenje. Vsi trije
projekti so še v fazi evalvacije na Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
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UP PEF je v letu 2010 organizirala mednarodno konferenco in znanstveni sestanek z mednarodno
udeležbo. Tridnevna mednarodna konferenca sistemsko-funkcijskega jezikoslovja je privabila okoli
110 priznanih strokovnjakov iz vsega sveta. Ti so, ob predavanjih, referatih in delavnicah s praktičnimi
besedilnimi analizami in izzivalnimi temami, ob preverjanju sistemsko-funkcijske teorije v različnih
jezikih, razvijali odprte in ustvarjalne razprave, ki so vsekakor obogatile stroko. Kot konferenčno
gradivo je bila natisnjena zbirka izvlečkov. UP PEF je za organizacijo konference prejela tudi sredstva
ARRS. Decembra 2010 pa je organizirala že 7. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo tokrat na
temo Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju. Namen znanstvenega sestanka je bil spodbuditi razpravo
domačih in tujih strokovnjakov o možnostih in načinu izobraževanja učiteljev za inkluzivni pouk in s
tem tudi sodelovanja s starši in širšim družbenim okoljem ter se z znanstvenim prispevkom vključiti v
diskurz o nujnosti inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Kot gradivo je bila natisnjena zbirka izvlečkov.
Za leto 2010 napovedana revija Edukacija na UP PEF še ni izšla, opravljeno pa je bilo veliko
organizacijskega dela za njen izid. Z založbo Annales se je UP PEF dogovorila za soizdajanje svojih
publikacij; trenutno se urejajo še pravne podlage. Delovno ime revije Edukacija se je spremenilo v
Ludus, edicija UP PEF pri Annalesu pa se bo imenovala Annales Ludus, v okviru katere bo izhajala že
omenjena revija Ludus in druge znanstvene monografije UP PEF. V ta namen je že bila oblikovana
celostna podobo edicije, ki vključuje naslovnico in tipične strani revije in monografij. V procesu
imenovanja je tudi mednarodni uredniški odbor revije; članki se zbirajo in prva številka revije je
načrtovana za poletni semester tekočega študijskega leta 2010/11.
UP FTŠ Turistica: njen cilj je še vedno na raziskovalno razvojnem področju okrepiti znanstvenoraziskovalno, razvojno, svetovalno delo na področju turizma in zagotoviti prenos znanja v
gospodarstvo ter med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih
raziskovalnih programov, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma.
Realizacija kljub temu nekoliko odstopa od načrta za leto 2010, saj se pogoji za pridobivanje projektov
pri ARRS vsako leto bolj zaostrujejo.
UP PINT je večino ciljev realiziral. Delno realizirani cilji so v letnem poročilu označeni kot »delni«, ker
je velik del prijav na projekte, ki so bile pripravljene v letu 2010, še vedno v postopku evalvacije in
rezultati še vedno niso znani.
Tabela: Kazalniki za raziskovalno dejavnost
Kazalnik
Število prijavljenih patentov
Število odobrenih patentov
Število prodanih patentov
Število prijavljenih blagovnih znamk
Število odobrenih blagovnih znamk
Število prodanih blagovnih znamk
Število inovacij
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so dolgi vsa eno leto

Leto 2009

Načrt za leto 2010

Realizacija 2010

/
/
/
/
/
/
/
17

/
/
/
/
/
/
/
21

/
/
/
/
/
/
/
17

15

30

17

KOMENTARJI:
UP FHŠ: njeni sodelavci sodelujejo pri projektih (kazalnikih za raziskovalno dejavnost), katerih nosilec
je UP ZRS.
UP FAMNIT: v letu 2010 se je začel izvajati en temeljni projekt s področja Biopsihologije in en
podoktorski projekt s področja interdisciplinarnih raziskav. Prav tako so pridobili sredstva za izvedbo
mednarodne znanstvene konference; sredstva za konferenco so bila pridobljena iz naslova
financiranja ARRS. UP FAMNIT je v letu 2010 pridobila in začela izvajati tri bilateralne
znanstvenoraziskovalne projekte (BiH, Črna Gora, Indija). Kot pridruženi partner je fakulteta v letu
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2010 prijavila projekt s področja Matematike na 7. okvirni program EU; projekt pa je še v postopku
evalvacije. Fakulteta izvaja tudi projekt s področja prava, ki je financiran s strani Mestne občine Koper
(MOK). S 1. 1. 2011 je usposabljanje s področja matematike in računalniških ved začel mladi
raziskovalec.
UP PEF: v letu 2010 se je nadaljevalo z izvajanjem projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega
sklada (natančneje opisano v podpoglavju – 5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v Evropskih
projektih – tega poglavja).
UP FTŠ Turistica: njen cilj je še vedno na raziskovalno razvojnem področju okrepiti znanstvenoraziskovalno, razvojno, svetovalno delo na področju turizma in zagotoviti prenos znanja v
gospodarstvo ter med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih
raziskovalnih programov, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma.
Realizacija kljub temu nekoliko odstopa od načrta za leto 2010, saj se pogoji za pridobivanje projektov
pri ARRS vsako leto bolj zaostrujejo.
UP VSŽI se je v letu 2009 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije zdravja v
Mestni občini Koper s projektom Teden aktivnosti za uspešno staranje. Projekt je bil v letu 2010
sprejet. V oktobru 2010 pa tudi uspešno realiziran v sodelovanju z Zdravstvenim domom Koper,
Zdravstvenim domom Izola, OŠ Elvire Vatovec Prade in Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.
Glede na področje delovanja UP VŠZI blagovnih znamk in patentov ne prijavlja.
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UMETNIŠKA DEJAVNOST

Dolgoročni prednostni
cilj
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati
v letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje z okoljem

Sodelovanje UP s študentsko
in lokalno skupnostjo ter
promocija UP

Razstave na UP

Realizirano

Koncerti na UP

Realizirano

Izvedeni koncerti

Realizirano: APZ UP je
izvedel številne nastope in
prejel nagrade ter priznanja
na tekmovanjih kot so
Primorska poje in Naša
pomlad

Turneja
Izmenjave
CD APZ UP
UP FHŠ

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Postati odlična raziskovalna
univerza

Identificirati turistične potrebe
MOK in predlagati sodelovanje

Večkratna izvedba
predstave “Koprčani se
predstavijo” ter “V. in T. –
Vergerij in Trubar” v
okviru turistične ponudbe
MOK

Delano realizirano:
predvidenih prireditev nismo
organizirali, smo pa v poletnih
mesecih izvedli novo prireditev
»Štorije od murja in marinjov«.

Priprava kulturno-umetniškega
programa prireditev za širšo
javnost

Priprava 3 likovnih oz.
fotografskih razstav,
filmskih in glasbenih
večerov (enkrat mesečno)

Realizirano

UP FHŠ
Sprememba odloka o
ustanovitvi s širitvijo na
področje umetnosti

Akreditiran program
Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje. in
razpis za študijsko leto
2011/12

Delno realizirano: širitev
področja dejavnosti na
področje umetnosti še ni
potrjena

UP PEF
Nadaljevanje in povečanje
izvajanja umetniških
dejavnosti (glasbe, likovne,
lutkovne, literarne umetnosti) s
študenti

Oblikovanje in javna
uprizoritev glasbene
pravljice 25–30
uprizoritev

Realizirano: kazalnik
uspešnosti je bil presežen.
Študentke UP PEF so izvedle
35 ponovitev glasbene
pravljice

Izid glasbene zgoščenke
z opusom Karla Orffa za
otroke

Delno realizirano: skladbe
Carla Orffa so izvajale
študentke v okviru načrtovanih
koncertov, izvedbi pa ni sledila
izdaja zgoščenke

Javna izvedba koncerta
študentk visokošolskega
študijskega programa
Predšolska vzgoja in
univerzitetnega
študijskega programa
Razredni pouk

Realizirano: koncerta sta bila
izvedena v okviru Tedna UP
PEF. Kot gost večera je
sodeloval uveljavljen slovenski
skladatelj, ki je spodbudno
ocenil glasbene ustvarjalne
dosežke študentk UP PEF.
V okviru Tedna UP PEF je bila
dodatno izvedena glasbena
delavnica na temo
improvizacije na tolkala.

Javna izvedba koncerta
študentk visokošolskega
študijskega programa

Realizirano: koncert je bil
izveden v Vrtcu Semedela na
temo Z glasbo po svetu.
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Pričakovani rezultati
v letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Predšolska vzgoja
2–3 likovne razstave v
galeriji Atrij UP PEF
Približanje likovne
umetnosti študentom in
vzpostavitev odnosa do
arhitekturnega prostora,
kjer je tudi galerija

Realizirano: postavljene so
bile tri likovne razstave, ki so
približale umetnost študentom,
drugim zaposlenim in
naključnim obiskovalcem
fakultete.

15 študentov UP PEF
včlanjenih v Akademski
pevski zbor Univerze na
Primorskem

Delno realizirano: v
Akademskem pevskem zboru
UP sodeluje osem študentov
UP PEF

5 študentov UP PEF
članov gledališke skupine
Kulturno-umetniškega
društva Univerze na
Primorskem

Realizirano: študentje so javno
nastopali z recitalom v okviru
prireditev v Tednu UP.

Izvedena 2 recitala in 1
literarni večer z vabljenim
literatom

Realizirano: dejavnosti so bile
izvedene v okviru Tedna UP

Pravljične urice, v
sodelovanju s Pionirsko
knjižnico pri Osrednji
knjižnici Srečka Vilharja
Koper in knjigarnama
Libris in Dom knjige v
Kopru. 5 izvedb
pravljičnih uric

Realizirano
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5.4

98

MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH
PROJEKTIH

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Programi mednarodne mobilnosti
UP REKTORAT
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Povečati nacionalno mobilnost

Predstavitev programa na
novinarski konferenci
Izdaja informativnega
materiala
Prijava vsaj štirih
študentov UP na program
nacionalne mobilnosti
Tesnejše sodelovanje med
univerzami in večje število
mobilnih študentov

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mednarodno
mobilnost

Povečanje števila
incoming študentov za 20
%
Povečanje števila outgoing
študentov za 20 %
Povečanje števila mobilnih
profesorjev
Izvedba vsaj dveh
informativnih dogodkov
(ERASMUS)

Delno realizirano: v okviru
rektorske konference
(RKRS) je bil oblikovan
koordinacijski odbor vseh 4
slovenskih univerz, ki bo
skrbel za vzpostavitev
nacionalne mobilnosti.
Pripravljen je bil
informacijski paket
2010/11.

Delno realizirano: število
incoming študentov se je
povečalo za 19 %, število
outgoing študentov pa se ni
povečalo. Povečalo se je
število incoming
profesorjev.
Realizirano s presežkom

Pripravljen pregled
razpoložljivih mest za
izmenjavo študentov in
zaposlenih UP po
partnerskih inštitucijah
Izveden izbor kandidatov
za izmenjave in prijava na
nacionalni razpis
Razdelitev prejetih
sredstev ERASMUS.
Povečano število
mednarodnih izmenjav
študentov z namenom
praktičnega usposabljanja
Izvedba vsaj dveh
informativnih dogodkov v
okviru programa EEA
Norway Grants:
- izvedba razpisov in
potrebnih postopkov
izbire
- 36 izvedenih izmenjav
(19 študentov, 17 –
osebje, 4 raziskovalci
– v sodelovanju z UP
ZRS)
- izdelano in oddano
končno poročilo
projektov

Delno realizirano:
izvedenih je bilo 22
izmenjav (6 študentov, 15 –
osebje, 1 raziskovalec –
UP ZRS), zaradi težavnega
pridobivanja institucij
gostiteljic.
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Kratkoročni prednostni cilji
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letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovanje treh članic UP
v programu CEEPUS

Realizirano

Publikacija o študiju na UP
za tuje študente

Realizirano vse, razen
objave kataloga

Objava ECTS kataloga na
spletni strani UP
Boljša prepoznavnost UP v
mednarodnem prostoru

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Povečan obseg in
kakovost sodelovanja
članic UP v programih
mednarodne mobilnosti.

Realizirano

Zagotovitev potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje.

Realizirano

Seznam organizacij, ki so
pripravljene sprejeti
študente UP na praktično
usposabljanje.

Realizirano

Vzpostavitev
štipendijskega sklada za
tuje študente.

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev

Seznam možnosti
štipendiranja tujih
študentov

Delno realizirano: kolegij
rektorja UP je ugotovil, da
se razpis zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev ne izvede.

Obveščenost partnerskih
univerz o možnostih
štipendiranja tujih
študentov na UP

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Zagotoviti kader in
infrastrukturo za uresničevanje
ciljev in nalog na mednarodnem
področju

Razpis štipendij Alpe Jadran v skupnem obsegu
10 mesecev in skupni
višini 6.000 EUR

Nerealizirano: razpis je bil
pripravljen, a ni bil
objavljen, zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev.

Dopolnjen pravilnik o
Mobilnosti Erasmus

Nerealizirano: počakalo se
je na vzpostavitev CMS
UP.

Selitev koordinatorja in
sodelavcev v nove
prostore

Nerealizirano: z
ustanovitvijo Centra za
mednarodno sodelovanje
UP (CMS UP) dne 1. 1.
2011 bodo naloge
izvedene v letu 2011.

Centralizacija
administrativnega vodenja
mednarodne mobilnosti
Reorganizacija dela
Zaposlitev enega
strokovnega sodelavca za
področje mednarodnih
izmenjav na UP

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja sredstev

Aktivno sodelovanje
sodelavcev Ameriškega
kotička pri izvajanju nalog
za podporo mobilnosti – s
poudarkom na možnosti za
izmenjave z univerzami v
ZDA

Realizirano: z Ameriškim
kotičkom sodelovanje
poteka, intenziviralo se bo
v okviru Centra za
mednarodno sodelovanje
UP (CMS UP),
ustanovljenega 1. 1. 2011.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
Izdelan program za
vodenje evidenc
mednarodne mobilnosti
(v sodelovanju s Sektorjem
za računalništvo in
informatizacijo)
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano zaradi
odsotnosti virov
financiranja. Zaradi
ustanovitve CMS UP v letu
2011 bo izdelava programa
izvedena v 2011.

Seznanjenost z aktualnimi
razpisi, novostmi in
problematiko programov
mednarodne mobilnosti

Realizirano

UP FHŠ
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Program Erasmus –
izmenjave študentov: 25
študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji (študij,
praksa), 15 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na naši
fakulteti.

Realizirano.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Program CEEPUS: 1
študent gre v tujino, 3 tuji
študenti opravijo del
obveznosti na naši
fakulteti.

Realizirano s presežkom

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Izmenjava študentov na
podlagi projekta EU –
Kanada: 2 podiplomska
študenta opravita del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji v
Kanadi.

Realizirano

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Program Erasmus –
izmenjava pedagoških
delavcev: izmenjava 10
predavateljev, 15 iz tujine
na UP FHŠ

Realizirano s presežkom: v
letu 2010 so bile izvedene
še 3 naknadne učiteljske
mobilnosti iz Norveškega
finančnega mehanizma
(NFM).

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Razširitev mreže partnerjev v
tujino

Podpis 10 novih
bilateralnih sporazumov
Erasmu

Realizirano

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Program CEEPUS –
izmenjave predavateljev: 2
predavatelja v tujino, 1
predavatelj iz tujine na UP
FHŠ

Delno realizirano: v letu
2010 so na Nacionalni
ravni zabeležene resne
težave z izplačilom
CEEPUS štipendij
slovenskim profesorjem v
določenih tujih državah,
zaradi česar je bila
načrtovana izmenjava na
Slovaško v Srbijo pa
odpovedana.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Študijski obiski
pedagoškega kadra v
sklopu programa VŽU:
izvedba 10 študijskih
obiskov pedagoškega

Realizirano

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
osebja na tujih institucijah

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Jezikovni tečaji nemščine
v Celovcu: udeležba 6
študentov UP FHŠ na 14
dnevnih jezikovnih tečajih
nemščine v Celovcu,
Avstrija

Nerealizirano: zaradi
prestrukturiranja
financiranja v avstrijskem
visokošolskem sistemu so
bile štipendije za slovenske
študente v letu 2009/10
ukinjene. V letu 2010/11 pa
so štipendije zagotovljene.

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Povečati mobilnost kadra in
študentov

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Sodelovanje 11
profesorjev iz tujine in 35
tujih udeležencev –
študentov ter 15 študentov
UP FHŠ na mednarodni
poletni šoli META
humanistika v okviru
programa IP Erasmus

Realizirano: udeležba 37
tujih študentov in 4
študentov UP FHŠ,
predavanja 13 tujih
predavateljev

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Prijava poletne šole Meta
humanistika 2011 na
razpis LLP IP Erasmus

Realizirano: prijava
odobrena

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mobilnost kadra in
študentov

45 udeležencev EILC
tečaja (v zimskem in
letnem semestru – dva
tečaja)

Realizirano: 45 EILC
Erasmus študentov (zimski,
letni termin)

V okviru programa
Erasmus: 21 študentov
opravi del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 70 tujih
študentov opravi del
študijskih obveznosti na
UP FM.

Realizirano: plan je bil
presežen – 29 študentov je
opravilo del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 71 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na UP FM.

V okviru programa
CEEPUS 1 študent opravi
del študijskih obveznosti
na partnerski instituciji, 5
tujih študentov opravi del
študijskih obveznosti na
UP FM.

Realizirano: plan je bil
presežen – 2 študenta sta
opravila del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 7 tujih študentov
je opravilo del študijskih
obveznosti na UP FM.

Prijava na razpis Erasmus
Mundus

Nerealizirano: na razpis se
niso prijavili, ker so
presodili, da je finančno
neugodno.

V okviru programa
Finančni mehanizem EGP
in Norveškega finančnega
mehanizma 2 študenta
opravita del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji v tujini.

Realizirano: 2 študenta sta
opravila del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji v tujini.

Podpisati vsaj 3 nove
bilateralne sporazume za
izmenjave

Realizirano

Vzpostaviti mrežo
partnerjev, kjer bi naši

Realizirano

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru
UP FM

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Vključitev v programe
mobilnosti študentov

Razširitev mreže partnerjev v
tujino

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
študenti lahko opravljali
prakso. Podpis vsaj 3
sporazumov in izvedba
prvih izmenjav.

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Povečati mednarodno
mobilnost

Povečano število
študentov v programih
mobilnosti

Realizirano

Podpis vsaj 5 pogodb z
drugimi fakultetami s
kakovostnimi in
primerljivimi študijskimi
programi

Realizirano

Izmenjava 10 študentov:

Delno realizirano

-

5 študentov UP
FAMNIT odide v
tujino,

-

3 tuji študenti pridejo
na UP FAMNIT.

Izmenjava 4 učiteljev v
okviru programa Erasmus:

-

2 visokošolska učitelja
UP FAMNIT odideta v
tujino,

-

3 tuji visokošolski
učitelji pridejo na UP
FAMNIT.

Delno realizirano

UP PEF
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečanje števila študentov na
izmenjavah

10 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji v
okviru programa Erasmus.

Delno realizirano

10 tujih študentov pa
opravi del študijskih
dejavnosti na UP PEF.
2 študenta opravita del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji v
okviru Norveškega
finančnega mehanizma.
Povečanje deleža pedagoških
delavcev na izmenjavah

Izmenjava 7 visokošolskih
učiteljev UP PEF v okviru
programa Erasmus

Delno realizirano

Izmenjava 1 učitelja UP
PEF v okviru Norveškega
finančnega mehanizma.
Povečanje deleža
nepedagoških delavcev na
izmenjavah

Izmenjava 3 nepedagoških
delavcev v okviru
programa Erasmus
Izmenjava 1
nepedagoškega delavca v
okviru Norveškega
finančnega mehanizma

UP FTŠ Turistica
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Delno realizirano
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Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Nadaljevati z mednarodno
izmenjavo naših in tujih
študentov ter pedagoških
delavcev v okviru programa
Erasmus-Socrates, Leonardo
da Vinci in Arion ter Ceepus
program. V sklopu načrta
mednarodnega sodelovanja UP
in v intenzivnih programih EU
(IP) ter pri drugih oblikah
izmenjav doseči 20 %
povečanje.

18 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerskih institucijah, 20
tujih študentov opravi del
študijskih obveznosti UP
FTŠ – Turistica, 7
študentov (Erasmus
praksa razpis) opravi svojo
obvezno prakso v
organizacijah povezanih s
turizmom v tujini.

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Povečati delež mobilnih
pedagoških delavce in
nadaljevanje izvajanja
programov mobilnosti

Izmenjava najmanj 5
učiteljev v okviru programa
Erasmus

Delno realizirano:
izmenjava 4. učiteljev

Pričeti z mednarodno
mobilnostjo študentov in
učiteljev dodiplomskega
študijskega programa
Prehransko svetovanje –
dietetika.

Dva študenta opravita
praktično usposabljanje na
partnerskih institucijah; 2
tuja študenta opravita
prakso pri nas; izmenjava
1 učitelja na partnerski
instituciji in 1 tujega
učitelja pri nas.

Delno realizirano:
izmenjave študentov se
bodo pričele v drugem
semestru 2010/11. En
učitelj je gostoval na
partnerski instituciji v okviru
NFM, tuj učitelj pa bo pri na
UP VŠZI gostoval v
drugem semestru 2010/11.

Povečati število mobilnih
študentov in učiteljev
dodiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega

Trije študenti opravijo
praktično usposabljanje na
partnerskih institucijah,
trije tuji študenti opravijo
prakso pri nas; izmenjava
treh učiteljev na
partnerskih institucijah in
treh tujih učiteljev pri nas.

Delno realizirano: dva
študenta sta bila na praksi
v tujini v 2010 (za
2009/10), v drugem
semestru 2010/11pa bosta
šla še dva. Na UP VŠZI so
v 2010 gostovali štirje
študenti (dva za 2009/10,
dva za 2010/11) in trije
učitelji (dva za 2009/10 in
en za 2010/11).

Pričeti z mednarodno
mobilnostjo študentov in
učiteljev podiplomskega
študijskega programa
Zdravstvena nega

Podpisana dva aneksa k
bilateralnim sporazumom v
okviru programov Erasmus
za področje
podiplomskega študija
Zdravstvena nega

Nerealizirano: do konca
leta 2010 ni bil sklenjen
noben Erasmus sporazum
za področje podiplomskega
študija Zdravstvena nega.

Povečati možnosti za
mednarodno mobilnost
študentov, učiteljev in
nepedagoškega osebja

Podpis dveh novih
bilateralnih sporazumov v
okviru programov Erasmus

Realizirano nad
pričakovanji: podpisani so
bili štirje novi Erasmus
bilateralni sporazumi.

Izboljšati kakovost storitev in
administracije mednarodne
mobilnosti

Pridobitev dodatnih znanj
enega nepedagoškega
delavca na področju
storitev in administracije
mednarodne mobilnosti

Realizirano

Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega

Dve gostujoči visokošolski
učiteljici iz tujine izvedeta
svoja predmeta v
angleškem jeziku.

Realizirano

Objava znanstvenih
člankov. Raziskovalno

Realizirano

UP VŠZI
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

UP PINT
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in

Povečati mednarodno
mobilnost - nadaljevanje treh

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji
širšem prostoru.

Kratkoročni prednostni cilji
bilateralnih projektov –
Bilateralni projekti Slovenija –
ZDA

Nadaljevanje bilateralnega
projekta – Bilateralni projekt
Slovenija – Kitajska

Pričakovani rezultati v
letu 2010
delo na projektu
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

4 raziskovalni obiski štirih
slovenskih raziskovalcev v
ZDA in 2 raziskovalna
obiska dveh raziskovalcev
iz ZDA
Objava znanstvenih
člankov. Raziskovalno
delo na projektu.

Realizirano

4 raziskovalni obiski
slovenskih raziskovalcev
na Kitajskem.
Nadaljevanje bilateralnega
projekta – Bilateralni projekt
Slovenija – Rusija

Objava znanstvenih
člankov. Raziskovalno
delo na projektu

Realizirano

2 raziskovalna obiska
slovenskih raziskovalcev v
Rusiji in 1 raziskovalni
obisk ruskega raziskovalca
v Sloveniji
Začeti bilateralni projekt med
Slovenijo in Portugalsko
(projekt v prijavi)

Pridobitev projekta

Nerealizirano

Povečati število bilateralnih
projektov. Oblikovanje
predlogov in prijava na razpise

Pridobitev vsaj treh novih
bilateralnih projektov

Realizirano

Povečati mednarodno
mobilnost. Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Erasmus

2 raziskovalca in 1
predstavnik tehničnega
osebja

Nerealizirano

Prijave na razpise Javnega
sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije za
sofinanciranje vključevanja
slovenskih raziskovalcev iz
tujine in razpise za
sofinanciranje vključevanja tujih
raziskovalcev

Pridobitev in izvedba 4
projektov (2 slovenska
raziskovalca iz tujine in 2
tuja raziskovalca)

Realizirano

Udeležbe na mednarodnih
konferencah

4 udeležbe na
mednarodnih konferencah
kot vabljeni predavatelji
(vabljeni na predavanje
februarja 2010 na
konferenci v Novi Zelandiji,
vabljeni na dve predavanji
junija 2010 na konferenci v
Mehiki, 1 vabljeni na eno
predavanje julija 2010 na
konferenci v Angliji), 15
aktivnih udeležb na
mednarodnih konferencah
(v Angliji, Mehiki, ZDA …)

Realizirano

Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja
UP REKTORAT
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Seznam možnosti za
sofinanciranje oblikovanja

Realizirano (POŠ UP)
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
skupnih študijskih
programov

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Podpis pogodbe o pripravi
in izvajanju programa med
partnerji

Nerealizirano: pogovori
med partnerji so potekali, a
do podpisa sporazuma še
ni prišlo.

Glede razvoja e-verzije
študijskega programa:
imenovati odgovornega za
projekt in začeti projekt

Nerealizirano: sprememba
strategije – ta cilj ni več
prioriteta fakultete.

Glede razvoja skupnega
programa v angleščini:
imenovati odgovornega za
projekt in začeti projekt

Realizirano

Glede izvedbe obstoječih
projektov: izvedba po
terminskem načrtu

Realizirano

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Oblikovanje skupnega
študijskega programa in
sodelovanja z Univerzo v
Manitobi, Kanada na področju
"Peace and Conflict Resolution
Studies
UP FM

Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Izvedba in razvoj zastavljenih
projektov

UP FTŠ Turistica
Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Vzpostavitev stikov z
mednarodnimi visokošolskimi
ustanovami

Vzpostavitev stikov z
mednarodnimi
visokošolskimi ustanovami

Realizirano: poleg
vzpostavljenih stikov s
tujimi partnerji; organizacija
Winter University in
Summer School s
partnerskimi institucijami

Gostovanje enega učitelja
na tuji instituciji oz.
gostovanje enega tujega
učitelja na VŠZI v okviru
projekta DIETS 2

Nerealizirano: v letu 2010 v
okviru projekta DIETS 2
planirane aktivnosti niso
bile izpeljane, saj je bil
projekt potrjen šele v drugi
polovici leta.

UP VŠZI
Postati prepoznavna in
referenčna institucija za
geografski prostor Sredozemlja,
JV Evrope in širše

Dvigniti kakovost in učinkovitost
poučevanja in študija
Prehranskega svetovanja –
dietetike

Izpeljava ene
videokonference o
Prehranskem svetovanju –
dietetiki med študenti VŠZI
in študenti ene izmed
sorodnih tujih institucij
UP PINT
Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Oblikovanje skupnega
študijskega programa

Razvoj skupnega
podiplomskega študijskega
programa naravoslovje na
podlagi bilateralnega
sporazuma z Univerzo v
Trstu:

- organizacija in izvedba
koordinacijskih
sestankov s partnerji –
usklajevanje vsebin;

- usklajevanje elementov
izvajanja progama med
partnerji

Podpis pogodbe o pripravi

Nerealizirano
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega dela
UP REKTORAT
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati sposobnost črpanja
evropskih sredstev

Ustanovljen center, ki je v
letu 2010 prevzel naloge s
področja mednarodnega
projektnega sodelovanja.

Realizirano: Center za
mednarodno sodelovanje
UP (CMS UP) je bil
ustanovljen 1. 1. 2011

Sprejeta pravila za
vrednotenje strokovnega
dela sodelavcev rektorata
UP za administriranje in
sodelovanje na
mednarodnih projektih

Nerealizirano

Delujoči informacijski
sistem za spremljanje in
izvajanje projektov

Delno realizirano:
predstavljene so bile
možnosti informacijskega
spremljanja projektov na
ravni univerze, vendar do
izbora še ni prišlo.

Mesečne okrožnice s
podatki o odprtih razpisih

Realizirano

Ažurni seznam odprtih
razpisov na spletni strani
UP
Prijava vsaj dveh
mednarodnih projektov, na
katerih sodelujeta vsaj dve
članici UP
Organizacija in izvedba
vsaj dveh izobraževalnih
delavnic za zaposlene UP

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Skupne prijave projektov v
okviru programov
čezmejnega sodelovanja,
7. OP in drugih evropskih
programov

Realizirano

Seznanjenost z aktualnimi
razpisi, novostmi in
problematiko programov

Realizirano

Večja prepoznavnost UP
kot odlične raziskovalske
univerze v slovenskem in
mednarodnem prostoru

Realizirano

Izvedeni znanstveni
sestanki z mednarodnim
značajem v okviru
univerzitetnega kolokvija
(naloge, ki se lahko
izvedejo na članicah UP).

Nerealizirano

Vsaj en prijavljen projekt, v
katerem sodeluje rektorat
UP.

Realizirano

Izvajanje projektnih
aktivnosti v skladu s
prijavnico in pogodbo

Delno realizirano: projekt je
še v evalvaciji.
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Realizacija v letu 2010 z
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Oddana prijava na razpis
za strateške projekte
programa IPA Jadransko
čezmejno sodelovanje

Realizirano

Izvajanje projektov

Delno realizirano: 1 projekt
ni bil odobren, 1 pa je šele
v drugi fazi prijave (NEAR).

Izvajanje projekta
»Heritage Live« OP IPA
Slovenija - Hrvaška 2007–
2013

Realizirano

UP FHŠ
Postati odlična raziskovalna
univerza

Povečati število prijavljenih
projektov članice na nacionalne
in mednarodne znanstvenoraziskovalne razpise
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Oris študijskega programa
3. stopnje in modula 2.
stopnje: Upravljanje
dediščine z informacijskimi
orodji
Izdelana glavna poglavja
študije o avtentičnosti
prireditev v skladu s
kulturno dediščino v Istri
Srečanje arhivskih društev
Slovenije in Hrvaške
Izvajanje aktivnosti
projekta MARINA, LLP
Leonardo da Vinci

Realizirano

Raziskava o pomorskem
turizmu in potrebah po
jezikovnem izobraževanju
turističnih delavcev
Terensko in kabinetno
raziskovanje
Oblikovanje poročila
Organizacija
koordinacijskega sestanka
aprila 2010
Udeležba na sestanku v
tujini jeseni 2010
Izvajanje aktivnosti
projekta BRIDGE, LLP
Grundtvig
Raziskava o položaju
migrantov druge
generacije
Terensko raziskovanje, 20
intervjujev – izobraževalne
avtobiografije
Transkripcija intervjujev
Analiza
Organizacija
koordinacijskega sestanka
marca 2010
Udeležba na usklajevalnih

Realizirano
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
sestankih s partnerji

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Izvajanje projekta EUNoM,
LLP – Languages (KA2)

Realizirano: udeležba na
konferencah v sklopu
projekta: 7. – 8. september
2010 (Čok, Rozman),
konferenca Lewen 17 – 18.
11. 2010 (Zudič)

Predstavitev modela MJK
v Vidmu (plenarni del
kolokvija, junij 2010) in
Barceloni
Odobritev prijave in
začetek izvajanja
aktivnosti projekta JEZIK –
LINGUA, Program
čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija, strateški
projekt

Realizirano

Odobritev prijave in
začetek izvajanja
aktivnosti projekta
LABIRINTI SI, Program
čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija, strateški
projekt

Nerealizirano: projekt ni bil
odobren.

Odobritev prijave in
začetek izvajanja
aktivnosti projekta EDUKA
– Vzgajati k različnosti,
Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija, standardni projekti

Delno realizirano: rezultati
razpisa še niso znani.

Odobritev prijave in
začetek izvajanja
aktivnosti projekta
Bi&BioL, Program
čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija, standardni
projekti

Delno realizirano: rezultati
razpisa še niso znani.

Odobritev prijave in
začetek izvajanja
aktivnosti projekta Evropa,
N.T.T.A, razpis
Jugovzhodna Evropa

Nerealizirano: projekt ni bil
odobren

Odobritev prijave, začetek
izvajanja aktivnosti
projekta UP MUVIADION,
prijavljenega na program
Jadranska pobuda

Ni realizirano: projekt ni bil
odobren.

Prijava projekta na razpis
Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija kot vodilni parter
(vodja Marina Furlan)

Delno realizirano: razpisa
še niso objavili.

Prijava projekta na razpis
LLP Leonardo da
Vinci/Grundtvig z
naslovom HOPE

Nerealizirano: ni prišlo do
prijave.

Odobritev prijave
Začetek izvajanja
aktivnosti projekta oktobra
2010
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letu 2010
Prijava projekta na razpis
LLP Leonardo da
Vinci/Grundtvig z
naslovom EKO
MARKETING
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano: ni prišlo do
prijave.

Odobritev prijave
Začetek izvajanja
aktivnosti projekta oktobra
2010
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane univerze

Povečati število prijavljenih
projektov članice na nacionalne
in mednarodne znanstvenoraziskovalne razpise

Vključevanje učiteljev in
sodelavcev UP FHŠ v
prijavo in izvedbo
mednarodnih projektov UP
ZRS na področju
znanstvenoraziskovalnega dela

Realizirano: članice in člani
oddelkov sodelujejo pri
prijavi projektov.

Prijava mednarodnih
projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji UP
FHŠ kot nosilci ali
sodelavci projekta
NOVO REALIZIRANO
Postati odlična raziskovalna
univerza

Povečati število prijavljenih
projektov članice na nacionalne
in mednarodne znanstvenoraziskovalne razpise

Uspešna prijava na razpis
ASO.
Odobritev prijave

Novo realizirano: projekt
teče in se zaključi 30. 6.
2011

Začetek izvajanja
aktivnosti projekta oktobra
2010
UP FM
Postati odlična raziskovalna
univerza

Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Promocija raziskovalnega dela

Sodelovanje v mednarodnih
projektih

Mednarodna promocija
raziskovalnih dosežkov
sodelavcev FM

Nerealizirano: zaradi drugih
aktivnosti se tej nalogi v
letu 2010 niso mogli
povsem posvetiti.

Pripraviti predstavitev
raziskovalnega profila UP
FM

Delno realizirano:
pripravljen le osnutek.

Sodelovati v 7. okvirnem
programu

Realizirano: UP FM je v
letu 2010 začela izvajati 1
projekt v okviru 7.OP.

Sodelovati v drugih
mednarodnih raziskovalnih
projektih

Realizirano: UP FM
sodeluje v drugih
mednarodnih projektih.

Vzpostaviti sodelovanje s
tujimi strokovnjaki, ki bodo
svetovali slovenskim
podjetjem.

Realizirano

Pridobitev projektov na
razpisu in izvedba raziskav

Realizirano: prijava v 7.
okvirnem programu – v
postopku evalvacije

UP FAMNIT
Postati odlična raziskovalna
univerza

Povečati sposobnost črpanja
evropskih sredstev

UP PEF

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
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Postati referenčna univerza za
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Pridobitev 5 projektov v
okviru čezmejnega
sodelovanja Italija Slovenija (INTERREG)

Nerealizirano: prijavljeni
projekti so bili zavrnjeni.

Pridobitev mednarodnih
projektov

Realizirano

Skupna prijava projektov s
tujimi raziskovalnimi
institucijami

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Postati odlična raziskovalna
univerza

Vzpostaviti mednarodne
standarde za umeščanje in
spodbujanje mladih v
znanstveno-raziskovalno delo
UP ter doseganje ustreznega
statusa in motiviranje
uveljavljenih raziskovalcev

Prepoznavnost UP kot
odlične raziskovalne
univerze v slovenskem in
mednarodnem prostoru

Realizirano

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati število prijavljenih
projektov članice na nacionalne
in mednarodne znanstveno –
raziskovalne razpise

Pridobitev mednarodnih
raziskovalnih projektov

Realizirano: v letu 2010 so
prijavili 3 mednarodne
projekte, ki so še v fazi
evalvacije.

Večja prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP:
vzpostaviti mrežo partnerjev
(domačih in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede na
področja raziskovanja 7 OP in
vključitev v en projekt.

Vključitev v tri mreže in
skupna prijava enega
projekta

Delno realizirano: vključeni
so v tri združenja na
področju zdravstvene
nege, dietetike in javnega
zdravja. Začeli pa so
pripravljati tudi prijavo
projekta na področju
dietetike.

Večja prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP:
mednarodna promocija
raziskovalnih dosežkov
sodelavcev UP

Pričetek izvajanja
evropskega projekta MNT
ERA NET (SURFUNCTI)

Realizirano: projekt MNT
ERA NET Surfuncti poteka
po zastavljenem načrtu.

Večja prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP:
povečanje sodelovanja v
bilateralnih projektih

Pridobitev INTERREG
projektov in uspešen
začetek izvajanja

Delno realizirano:
prijavljena sta bila dva
strateška in trije standardni
projekti INTERREG. Enega
strateškega niso pridobili;
za drugi strateški projekt pa
se je nosilka, Univerza v
Trstu, pritožila. Rezultat
pritožbe še ni znan.

UP VŠZI
Postati odlična raziskovalna
univerza

Rezultat za standardne
projekte pa še ni znan.
V letnem programu dela za
leto 2010, poleg zgoraj
navedenega cilja –
rezultatov (INTERREG),
drugih projektov
bilateralnega sodelovanja
nismo načrtovali.. Vendar
smo pri tem presegli
načrtovane rezultate.
Prijavili smo tri bilateralne
projekte (enega Slovenija

Delno realizirano: za
razliko od načrtovanega
(niso načrtovali drugih
projektov bilateralnega
sodelovanja) je bil v letu
2010 pridobljen en projekt
bilaterale Slovenija Finska.
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
– Italija in dva Slovenija –
Finska), od tega smo
uspešno pridobili en
projekt bilaterale Slovenija
– Finska.

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Povečati objavljanje v priznanih
mednarodnih revijah, udeležbe
na mednarodnih konferencah
ter število objav priznanih tujih
raziskovalcev v revijah Annales
na področju prostorov
naravnega in kulturnega stika

Povečano število
mednarodnih objav in
udeležb na konferencah v
primerjavi z letom 2009 za
20 %

Delno realizirano: v letu
2010 je bilo organiziranih 6
znanstvenih sestankov, ki
jih je financiral ARRS in
prijavljenih 7 znanstvenih
sestankov, ki so trenutno v
postopku evalvacije na
ARRS.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Postati prepoznavna
raziskovalna ustanova na
alpsko-jadranskem območju

Povečanje števila in
obsega odobrenih
projektov na programih na
območju Alp in Jadrana
(Interregi, medregionalni
programi) za 20 % in
prijava na razpis 7 OP

Delno realizirano: v letu
2010 je UP ZRS kot vodilni
partner pridobil 2 strateška
projekta Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007–
2013 (SIGMA2 in SHARED
CULTURE); kot partner
sodelujejo v projektu
PARSJAD. Zaradi zamud
pri ocenjevanju standardnih
projektov Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007–
2013 čakajo na evalvacijo
24 projektov na
omenjenem programu in na
nove razpise, ki v letu 2010
niso bili objavljeni. Poleg
omenjenih imajo v
postopku evalvacije še 8
projektov na programu OP
IPA Slovenija - Hrvaška
2007–2013.

Povečati sposobnost črpanja
evropskih sredstev

Povečanje števila in
obsega odobrenih
mednarodnih projektov

Delno realizirano: na UP
ZRS se je v letu 2010
izvajalo 13 mednarodnih
projektov, od tega so kot
vodilni partner vključeni v
dva strateška projekta
Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija 2007–2013. V
postopku evalvacije imajo
45 projektov na različnih
mednarodnih razpisih.

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Povečanje števila in
obsega odobrenih
projektov na programih na
območju Alp in Jadrana
(Interregi, medregionalni
programi) za 20 % in
prijava na razpis 7 OP

Delno realizirano: zaradi
zamud pri ocenjevanju
standardnih projektov
Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija 2007–2013 čakajo na
evalvacijo 24 projektov na
omenjenem programu in na
nove razpise, ki v letu 2010
niso bili objavljeni. Poleg
omenjenih je v postopku
evalvacije še 8 projektov
na programu OP IPA
Slovenija - Hrvaška 2007–
2013.
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
V evalvaciji je tudi 1 projekt
na 7 OP.

Postati odlična raziskovalna
univerza

Povečanje znanstvene
uspešnosti in odličnosti UP
ZRS s pridobitvijo čim večjega
števila projektov financiranih s
strani EU

Povečanje števila in
obsega odobrenih
mednarodnih projektov

Delno realizirano: v letu
2010 so na UP ZRS
pridobili 3 strateške
projekte Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007–
2013 (SIGMA2 in SHARED
CULTURE in PARSJAD), 1
projekt programa Erasmus
for young Entrepreneurs –
(GYMNASIUM 3), 1 projekt
financiran s strani
European Commission
(Children's Voices) , 1
projekt v okviru razpisa
ASO ter 1 projekt v okviru
razpisa IPA Adriatica
(F.L.A).

Povečanje mobilnosti
raziskovalcev

Zaključitev raziskav in
priprava objave

Realizirano: raziskovalci
IKARUS so pripravili
številne objave na
konferencah in v
znanstvenih revijah z
najvišjim indeksom ter
objavili znanstvene
monografije.
IZŠ (dr. Jože Pirjevec, dr.
Gorazd Bajc, dr. Egon
Pelikan, dr. Darko Darovec,
dr. Aleksander Panjek in
dr. Borut Klabjan)
pripravljajo izdajo
monografij, ki so tik pred
zaključkom oz. že v
tiskarnah.
V IJŠ so pripravili za
objavo dve monografiji in
se dogovorili za
sodelovanje z univerzama
v Celovcu in Gradcu. S
tamkajšnjimi raziskovalci
so se dogovorili tudi za
sodelovanje na nekaterih
skupnih projektih.

Vzpostavljanje infrastrukture

Izveden del gradbenih del
in del raziskav in nabavljen
del opreme

Delno realizirano: pričeli so
z gradnjo Centra
mediteranskih kultur v
okviru 1. stolpiča Kampusa
v Livadah.

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

Napredek znanja na
področjih varstvene
genetike, biogeografije in
filogeografije

Realizirano: aktivna
udeležba na konferenci v
Južni Afriki

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
Usposobiti raziskovalce za
molekularno-genetske
raziskave na področju
filogeografije in varstvene
biologije
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano: raziskovalno
delo v molekularnem
laboratoriju doktorske
študentke iz Češke

Izmenjava znanja med
raziskovalci iz vključenih
institucij

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika

Časovna opredelitev
razvojnih faz, analiza
gradiva in priprava za
objavo, priprava razstave

Delno realizirano: leta 2010
so konkurirali na vrsto
evropskih in nacionalnih
projektov na tem področju,
začeli z organizacijo večje
mednarodne konference na
to temo, ki bo septembra
2011, in pridobili soglasje
dveh mednarodno
uveljavljenih raziskovalcev
teh problemov iz Velike
Britanije in Francije, da se
na UP ZRS zaposlijo pri
razvijanju teh tem.

NFM-NFM32/09-mobilnost
osebja za raziskovanje

Razširitev znanstvenoraziskovalnih kompetenc

Povečanje aktivnosti UP ZRS
na področju mednarodnega
sodelovanja; povečanje
mednarodne mobilnosti
raziskovalcev v okviru novo
vzpostavljenih konzorcijev,
bilateralnih projektov

Objave

Realizirano: v letu 2010 so
uspešno sodelovali v 19
bilateralnih projektih, ki jih
financira ARRS ter izvedli
program mobilnosti v okviru
Norveškega mehanizma.

UP PINT
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izboljšati raziskovalne dosežke
in povečati prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP
PINT

Prepoznavnost UP PINT
kot odlične raziskovalne
institucije s področja
diskretne matematike v
slovenskem in
mednarodnem prostoru

Realizirano

Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem
in širšem prostoru

Izboljšati raziskovalne dosežke
in povečati prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP
PINT

Pridobiti že prijavljene
projekte Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija.
Pridobitev in izvajanje
projektov

Delno realizirano

Prijava in pridobitev
projektov Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija.
Pridobitev prijavljenih
projektov

Realizirano

Nadaljnjo izvajanje že
pridobljenih mednarodnih
projektov. Izvajanje
projektov

Realizirano

Drugi mednarodni projekti in aktivnosti
UP REKTORAT

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evropa

Kratkoročni prednostni cilji
Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Pričakovani rezultati v
letu 2010
Izvedba konference v
okviru predsedovanja
Rektorski Konferenci Alpe
– Jadran – maj 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

Izvedba nalog v okviru
znanstvenega sosveta
ARC
Dogovor o možnih oblikah
sodelovanja in sklenitev
novih sporazumov

Realizirano.

Izvedba aktivnosti, ki
izhajajo iz programov
sodelovanja s partnerskimi
univerzami

Delno realizirano

Soorganizacija poletne
šole v Bovcu avgusta
2010: podelitev štipendij 2
študentom UP
Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika

Realizacija oblik
sodelovanja v skladu s
podpisanim sporazumom z
EMUNI

Nerealizirano

Včlanitev v vsaj eno
združenje.

Realizirano

Sklenitev vsaj treh krovnih
sporazumov o sodelovanju
in priprava programov
sodelovanja

Delno realizirano:
sklenjenih 6 krovnih
sporazumov s tujimi
univerzami, programi
sodelovanja pa niso bili
pripravljeni.

Boljša prepoznavnost UP v
slovenskem in
mednarodnem prostoru

Realizirano

Dogovor o možnih oblikah
sodelovanja in sklenitev
novih sporazumov – 4 v
letu 2010

Realizirano

Izvedba aktivnosti, ki
izhajajo iz programov
sodelovanja s partnerskimi
univerzami

Nerealizirano: ni
vzpostavljenega sistema
spremljanja. Slednje se
preverja preko letnega
poročila članic.

UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika

Izvedba 17. poletnih
tečajev slovenskega jezika
na slovenski Obali v letu
2010: »HALO, TUKAJ
SLOVENSKI
MEDITERAN!«. (19. 7. –1.
8. 2010), 80 udeležencev
(mednarodna udeležba)

Realizirano

Postati odlična raziskovalna
univerza

Uveljaviti se kot priznani akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Prijava na razpis ARRS in
odobritev prijave s strani
ARRS

Realizirano: konferenca je
potekala oktobra 2010 na
UP FHŠ

Organizacija in izvedba
mednarodne konference
»Boris Pahor, človek in
literatura«
Promovirati SFJ (sistemsko

Sodelovanje v organizaciji

Realizirano : konferenca (9.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji
funkcionalno jezikoslovje) v
Sloveniji, promovirati UP
Navezava stikov s strokovnjaki
za SFJ v evropskem in tudi
širšem prostoru

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika
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Pričakovani rezultati v
letu 2010
22. evropske konference
SFJ in poletne šole SFJ
(UP: PF, FHŠ, Turistica),
LINEE Conference (11 16 4 2010) v Dubrovniku

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
– 12. 7. 2010; referat
Čebron, organizacija
Šauperl), poletna šola (5. –
7. 7. 2010; Šauperl,
DeBondt, Čebron)

Udeležba na konferenci na
temo Nasilje v 20. stoletju;
predstavitev referata dne
10. 2. 2010, Rovigo, Italija
(Bajc)

Realizirano

Udeležba na konferenci na
temo problematike t. i. fojb
in predstavitev referata
dne 11. 2. 2010, Parma,
Italija (Bajc)

Realizirano

Gostovanje razstave »Ivan
Rudolf in padalci« v
Londonu v sodelovanju UP
FHŠ, UP ZRS in Vojaškim
muzejem Slovenske
vojske

Nerealizirano : ni bilo dovolj
finančnih sredstev.

Dokončati doktorske
študije za tuje študente na
UP

Delno realizirano: doktorski
program geografija se je
izvajal, dodatni modul pa ni
bil pripravljen zaradi
čakanja na nova pravila in
postopke akreditacije.

Utrditi sodelovanje z
geografskimi oddelki in
inštituti v alpskojadranskem prostoru
Prepoznavnost specifik
geografskega študija na
UP – Sredozemlje,
politična geografija,
krasoslovje …
Učiteljska izmenjava z
ZDA

Realizirano

Gostovanje ameriškega
učitelja v okviru obstoječih
študijskih programov
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mednarodno
mobilnost

Aktivna udeležba 1
profesorja na Mednarodni
poletni šoli Bovec (avgust
2010)

Realizirano: dr. Anton
Gosar se je udeležil
poletne šole kot
predavatelj.

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika

Udeležba več
predavateljev na okrogli
mizi/konferenci na Univerzi
v Beogradu, Fakulteta za
politične vede, Srbija

Realizirano : Jože Pirjevec,
predavanje in posvet;
Gašper Mithans
raziskovalno

Udeležba več
predavateljev na okrogli
mizi/konferenci na Karlovi
univerzi v Pragi, Češka

Realizirano: Borut Klabjan
in Ramšak sta bila gostja –
sestanki in raziskovalno
delo

Aktivno sodelovanje kot
članica DCAM-AUF na
konferencah AUF ter
predavanje na univerzah
članicah AUF: marec

Nerealizirano:
predavateljica se ni
udeležila konferenc zaradi
osebnih razlogov.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
2010, Univerza Saint
Joseph v Beyrouthu,
Libanon
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Aktivna udeležba na
konferenci na temo
migracij, junija 2010 v
Veliki Britaniji

Realizirano: udeležba z
referatom (Karmen Medica)

Aktivna udeležba na
konferenci na temo
migracij, avgusta 2010 na
Švedskem

Nerealizirano: ni bilo
finančnih sredstev.

Aktivna udeležba na
konferenci "Distanca,
simbioza, asimilacija

Nerealizirano: nemožnost
poti zaradi domačih
obveznosti .

Južnoslovanske kulture in
jeziki v neslovanskem
balkanskem kontekstu,"
marca 2010 v Lodzu,
Poljska
Aktivna udeležba na
kolokviju »Théories de la
diversité culturelle et de la
mondialisation«, marca
2010 v Bejrutu, Libanon

Nerealizirano:
predavateljica se ni
udeležila konferenc iz
osebnih razlogov.

Nadaljevanje članstva v
združenju:

Realizirano

Association for Canadian
Theatre Research
Nadaljevanje članstva v
združenju:

Realizirano

Canadian Association of
Slavists
Tekoče sodelovanje z
Europhras - mednarodno
združenje za frazeologijo

Realizirano

Nadaljevanje članstva

Realizirano

- ASA (American
Sociological Association)
- MLA (Modern Languages
Association of America)
- DCAM-AUF (Le réseau
"Diversité des expressions
culturelles et artistiques, et
mondialisations" de AUF)
Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane univerze

Sodelovanje z UP ZRS v drugih
mednarodnih projektih in
aktivnostih UP ZRS

Nadaljevanje članstva v
združenju Gypsy Lore
Society

Realizirano

Nadaljevanje članstva v
združenju EASA –
European Association of
Social Antropologists

Realizirano

Vključevanje učiteljev in
sodelavcev UP FHŠ v
druge mednarodne

Realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
projekte in aktivnosti UP
ZRS
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Prijava projektov UP ZRS
z visokošolskimi učitelji
FHŠ kot nosilci ali
sodelavci projekta
Sodelovanje učiteljev in
sodelavcev UP FHŠ v
drugih mednarodnih
aktivnostih UP ZRS
Soorganizacija
znanstvenih sestankov z
ZRS
NOVO REALIZIRANO
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika

Udeležba in predstavitev
referata 4 članov oddelka
za antropologijo na
mednarodni konferenci
Prihodnost neke znanosti,
UP FHŠ

Novo realizirano

Organizacija konference in
udeležba ter predstavitev
referatov več predavateljev
na mednarodni konferenci
Multikulturalizem, UP FHŠ

Novo realizirano

Udeležba in predstavitev
referata na mednarodni
konferenci Beyond
Esentialism, Univerza v
Ljubljani

Novo realizirano: udeležba
dveh predavateljev
(Spreizer, Rožman)

Gostovanje pri nas Saša
Mišić iz Fakultete za
politične vede Beograd,
Srbija

Novo realizirano

Gostovanje pri nas –
Antonio Ramos Dos
Santos (predavanje na
FHŠ); Jose Varandas,
Univerza v Lizboni,
oddelek za zgodovino
Filozofske fakultete,
Portugalska (31. 10.–7. 11.
2010)

Novo realizirano

Gostovanje predavatelja iz
Univerze v Opavi, Češka,
prof. Jŕy Mašar

Novo realizirano

Gostovanje na Univerzi v
Lizboni, oddelek za
zgodovino Filozofske
fakultete, Portugalska
(Aleksander Panjek, Ines
Beguš, 5.–12. 12. 2010)

Novo realizirano

Aktivna udeležba na
konferenci The 22nd
European Systemic
Functional Linguistics s
predstavitvijo referata,
junija 2010 v Kopru

Novo realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
(doc.dr. Neva Čebron)
Aktivna udeležba na
kolokviju na konferenci
"Verba Volant,
Translatores
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Novo realizirano

Manent" v Bruslju, oktobra
2010 (doc.dr. Neva
Čebron)
Aktivna udeležba na
konferenci The Second
International Conference
on Linguistic and
Intercultural Education
(CLIE2)s predstavitvijo
referata (doc.dr. Neva
Čebron in doc. dr. Nives
Zudič Antonič)

Novo realizirano

Oddaja prispevka o
jezikovnih posebnostih
ljubljanščine, zbornik
Inštituta Slavjanovedenija
Ruske akademije znanosti

Novo realizirano

Referat na konferenci
»Aphra Behn and Her
Female Successors«
Univerza na Dunaju

Novo realizirano:
konferenca 8.–10. 7. 2010
(Šauperl)

Aktivno sodelovanje na
okrogli mizi na temo
Ohranjanje materinega
jezika v tujem okolju, 21.
10. 2010, Pulj, Hrvaška

Novo realizirano: aktivna
udeležba – dr. Vesna
Mikolič, dr. Karmen Medica

Novo članstvo v združenju:
Enieda (European Network
for Intercultural Education
Activities) (doc.dr. Neva
Čebron)

Novo realizirano

Članstvo v AAG
(Association of American
Geographers) in IAST
(International Academy for
the Study of Tourism), dr.
Anton Gosar

Novo realizirano

Članstvo v Societas ethica
(European Society for
Researh in Ethics), dr.
Anton Mlinar

Novo realizirano

UP FM
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evropa

Pripraviti strategijo

Potrjena strategija
Internacionalizacije UP FM

Realizirano: potrjen je bil
osnutek internacionalizacije
UP FM

Postati odlična raziskovalna
univerza

Začeti z zunanjo evalvacijo

Zunanja evalvacija v okviru
ENQA: imenovati
odgovornega za projekt in
začeti projekt

Realizirano: ustanovljena je
bila delovna skupina za
pridobitev zunanje
akreditacije, ki je preučila
oblike zunanje akreditacije,
katera je najbolj primerna
za UP FM v tem trenutku.

Postati prepoznavna univerza
na primorskem, sredozemskem

Promoviranje aktivnosti

Prenovljeni promocijski
materiali UP FM

Realizirano: izdana nova
zgibanka za promocijo UP

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
FM

Preučiti možnosti in začeti
postopek vključevanja v
CEMS in/ali SPACE

Delno realizirano: možnosti
so bile preučene, udeležili
so se konference, ki jo
organizira SPACE, in
vzpostavili prve stike ter
tako začeli s sodelovanjem.
Niso pa se včlanili.

Izvedba konference MIC
2010 in sodelovanje pri
organizaciji vsaj še ene
mednarodne znanstvene
konference

Realizirano

100 udeležb raziskovalcev
na drugih mednarodnih
konferencah

Realizirano

in širšem prostoru

Pripraviti Pravila o
vključevanju tujih učiteljev
v izobraževalni proces

Delno realizirano: na
spletni strani objava
postopka prijave na obisk
učiteljev

Izvedba poletne šole in
pridobivanje dodatnih
sredstev za
(so)financiranje

Realizirano

Aktivno promoviranje UP
FM in poletne šole: UP FM
bo obiskala 4–5 institucij v
tujini, kjer bo predstavila
poletno šolo in UP FM.

Nerealizirano: nezadostna
finančna sredstva UP FM
za ta namen

Predstavitev programov,
fakultete

Realizirano

UP FAMNIT
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Kakovostnejše izvajanje
študijskih programov
Sodelovanje tujih
profesorjev pri
pedagoškem procesu

Postati odlična raziskovalna
univerza

Uveljaviti se kot priznan akter
mednarodnega sodelovanja v
alpsko-jadranskem prostoru

Predstavitev
raziskovalnega dela na
mednarodnih konferencah
s področja matematike,
naravoslovja,
računalništva in
informatike

Realizirano

Uspešna izvedba 22.
evropske konference v
juliju 2010 in aktivna
udeležba čim več
slovenskih strokovnjakov
ter navezovanje stikov s
tujimi jezikoslovci

Realizirano

Uspešna izvedba poletne
šole v juliju 2010 in
udeležba čim slovenskih
študentov in jezikoslovcev

Realizirano

Čim več aktivnih
udeležencev UP PEF na
mednarodnih konferencah,

Realizirano

UP PEF
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
posvetih in seminarjih ter
poglobljeni stiki s tujimi
znanstveniki
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evropa

Vzpostavitev stikov z
mednarodnimi visokošolskimi
ustanovami

Vzpostavitev stikov z
mednarodnimi
visokošolskimi ustanovami

Realizirano

Vzpostaviti mednarodne
standarde za umeščanje in
spodbujanje mladih v
znanstveno-raziskovalno delo
UP ter doseganje ustreznega
statusa in motivacije
uveljavljenih raziskovalcev

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (10)
in študentov (8) na
mednarodnih konferencah

Realizirano

Postati mednarodno
prepoznavna članica

Plačilo letnih članarin

Delno realizirano: članarine
so bile plačane, toda na
dogodkih navedenih
mednarodnih organizacij ni
bilo udeležbe.

Vzpostaviti mednarodne
standarde za umeščanje in
spodbujanje mladih v
znanstveno-raziskovalno delo
UP ter doseganje ustreznega
statusa in motiviranje
uveljavljenih raziskovalcev

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (10)
in študentov (8) na
mednarodnih konferencah

Realizirano

Postati mednarodno
prepoznavna članica

Plačilo letnih članarin

Delno realizirano: članarine
so bile plačane, toda na
dogodkih navedenih
mednarodnih organizacij ni
bilo udeležbe.

Uspešno sodelovanje z
institucijami alpsko-jadranskega
prostora

Dogovor o možnih oblikah
sodelovanja in sklenitev
sporazumov

Realizirano

Uspešno sodelovanje z
evropskimi institucijami na
področju zdravstvene nege:
nadaljnje sodelovanje v
tematski mreži The Florence
Nursing and Midwifery Network

Aktivna udeležba v
dejavnostih mreže

Realizirano: udeležba na
Konferenci The Florence
Nursing and Midwifery
Network: European
conference of nursing
education

Uspešno sodelovanje z
evropskimi institucijami na
področju javnega zdravja:
nadaljnje sodelovanje v
tematski mreži šol Javnega
zdravja (ASPHER)

Aktivna udeležba v
dejavnostih mreže

Udeležba na vsaj dveh
dogodkih vseh navedenih
mednarodnih organizacij

Udeležba na vsaj dveh
dogodkih vseh navedenih
mednarodnih organizacij

UP VŠZI
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evropa

Uspešno sodelovanje z
evropskimi institucijami na
področju Prehranskega
svetovanja – dietetike: nadaljnje
sodelovanje v tematski mreži za
dietetiko (DIETS)

Navezava neformalnih
stikov s šolami in članicami
mreže, ki izvajajo študijski
program Zdravstvena
nega.

Navezava neformalnih
stikov s šolami, članicami
mreže, ki izvajajo študijski
program Javno zdravje
Aktivna udeležba v
dejavnostih mreže
Navezava neformalnih
stikov s šolami, članicami
mreže, ki izvajajo študijski
program Prehransko
svetovanje – dietetika.

Realizirano: udeležba na
Konferenci ASPHER
Meeting

Delno realizirano: konec
leta 2009 se je zaključil
projekt DIETS 1, zato je
bila skupaj s partnerji
mreže v začetku leta 2010
vložena kandidatura za
triletni projekt DIETS 2.
Projekt je bil potrjen v drugi
polovici leta 2010.
Zaradi hudih vremenskih
razmer v začetku
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Dolgoročni prednostni cilji

121

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
decembra 2010, se
predstavniki katedre za
Prehransko svetovanje –
dietetiko niso mogli
udeležiti letne konference
DIETS.

Uspešno sodelovanje z
evropskimi strokovnjaki na
področju Zdravstvene nege:
organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc

Izvedba vsaj 1 konference
na področju Zdravstvene
nege

Nerealizirano: zaradi
zasedenosti z drugimi
aktivnostmi konferenca na
področju Zdravstvene nege

Uspešno sodelovanje z
evropskimi institucijami na
področju Zdravstvene nege in
Dietetike

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

Realizirano: v letu 2010 so
se visokošolski učitelji in
sodelavci udeležili
devetnajstih mednarodnih
dogodkov v Sloveniji in v
tujini. Podrobneje so
našteti v obrazložitvi.

Izvajanje bilateralnih projektov

Vabljena predavanja

Realizirano: v letu 2010 so
uspešno sodelovali v 19
bilateralnih projektih, ki jih
financira ARRS

Povečano število bilateralnih
projektov

Izveden del raziskav

Realizirano: v letu 2010 so
uspešno sodelovali v 19
bilateralnih projektih, ki jih
financira ARRS.

Promocija raziskovalnega dela
in rezultatov na področju
biodiverzitete in varstvene
genetike

Objave v SCI revijah

Realizirano: objava 20
izvirnih znanstvenih
člankov v SCI revijah

Povečanje aktivnosti UP ZRS
na področju mednarodnega
sodelovanja povečanje
mednarodne mobilnosti
raziskovalcev v okviru novo
vzpostavljenih konzorcijev,
bilateralnih projektov.

Objava prispevkov

Realizirano: mednarodno
sodelovanje in obisk
raziskovalcev z Madžarske,
s Češke, iz Romunije,
Bosne in s Hrvaške.

Članstvo v AAR (American
Academy of Religion)

Udeležba in prezentacija z
referatom na interni
konferenci za člane AAR

Nerealizirano: namesto
sodelovanja z AAR so se
zaradi ugotovitve večje
skladnosti, podobnosti
narave dela in vsebinske
sorodnosti, odločili za
sodelovanje z “Ahimsa and
Sustainability Centre”, ki je
del Cal Pomona University
v Los Angelesu. V okviru
bilateralnega sodelovanja
so se udeležili mednarodne
konference z aktivno
predstavitvijo dela.

Članstvo v ESWTR (European
Society of Women in
Theological Research)

Ustanovitev slovenske
ESWTR

Realizirano: članstvo v
ESWTR (European Society
of Women in Theological
Research), ustanovitev
slovenske ESWTR. Postali
so člani mednarodnega

Kratkoročni prednostni cilji

UP ZRS
Postati referenčna univerza za
geografski prostor Sredozemlja
in JV Evrope

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Izvedene so bile
konference in objave v
znanstvenih revijah
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Dolgoročni prednostni cilji

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
združenja ESWTR ter
hrvaške sekcije ESWTR.
Priprave ustanovitve
slovenskega ESWTR še
potekajo – nabor
ustanovnega odbora in
ustanovitvenih
članov/članic. Sodelovanje
je poleg rednih sestankov
potekalo tudi v obliki
udeležb in prezentacij na
konferencah ESWTR.

Promocija raziskovalnega dela
in rezultatov

Prezentacija:
Enakopravnost žensk in
katoliška Cerkev: nova
paradigma za družbeni
razvoj

Realizirano

Povečati mednarodno
mobilnost

Povečanje članstva,
uvrstitev v vsaj 2 ožja
odbora združenj

Delno realizirano: nov član
ustanove Alexander von
Humboldt je postal član
inštituta dr. Borut Klabjan.

Vpeljevanje študentov skozi
študentsko prakso v
raziskovalno dejavnost I

Soorganizacija,
predavanje, izvedba
skupnih projektov

Realizirano: organizirana
sta bila dva znanstvena
sestanka usmerjena za
potrebe študentov in z
njihovo pomembno
participacijo

Sodelovanje z mladimi
slovenskimi doktorji znanosti, ki
se po študiju v tujini vračajo v
Slovenijo

Objava znanstvenih
člankov in sodelovanje pri
prijavi projektov ter pri
pedagoškem procesu

Realizirano: v letu 2010 so
prijavili 2 raziskovalca na
razpis Ad futura in v maju
pričeli z raziskovalnim
sodelovanjem gostujoče
slovenske znanstvenice dr.
Ane Jelnikar.

Povečati mednarodno
mobilnost

Uspešno izpeljane
izmenjave

Realizirano: v letu 2010 so
uspešno izvajali bilateralne
projekte.
Dva člana IZŠ sta
vključena v izmenjavo z
vodilnimi nemškimi
ustanovami – Borut Klabjan
na Humboldtovi univerzi v
Berlinu in Egon Pelikan na
Saški akademiji znanosti in
umetnosti v Leipzigu

Uspešna udeležba

Realizirano: za potrebe
raziskovalcev ter učiteljev
in študentov Aplikativne
kineziologije je bil podpisan
sporazum z Univerzo v
Bresci,Univerzo v
Zagrebu,Univerzo v
Manchestru.
V letu 2010 je potekalo več
pripravljalnih posvetov z
italijanskimi zgodovinarji o
pripravi skupnih Interreg
projektov (Tarčent, Videm,
Gorica, Koper, Trst).

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji
Postati odlična raziskovalna
univerza

Kratkoročni prednostni cilji
Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore naravnega
in kulturnega stika
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Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Študijski obisk po muzejih
severne Hrvaške, Istre,
Dalmacije – Trstu in na
Reki po slovenskih
muzejih

Realizirano: študijski obiski
so bili intenzivirani v arhivih
v Benetkah, Beogradu,
Rimu in seveda na Reki,
Pazinu, Trstu in Vidmu.

Organizacija mednarodne
znanstvene konference
Symmetries of Graphs and
Networks 2 v avgustu
2010 s pestro in vrhunsko
mednarodno strukturo
udeležencev

Realizirano

UP PINT
Postati referenčna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Povečati mednarodno
mobilnost

KOMENTARJI:
Programi mobilnosti
UP FAMNIT: cilja izmenjave študentov in učiteljev sta bila le delno realizirana, saj so na izmenjavo na
tuje univerze odšli 3 študenti UP FAMNIT, na UP FAMNIT pa sta v okviru izmenjav prišla 2 tuja
študenta. Tudi realizacija izmenjav pri visokošolskih učiteljih je bila nižja od načrtovane – 1
visokošolski učitelj UP FAMNIT je odšel v tujino in 1 tuji učitelj je obiskal UP FAMNIT.
UP PINT: vključitev v program Erasmus je potekala v okviru pedagoškega sodelovanja, ki ga
raziskovalec UP PINT hkrati opravlja kot pedagoški kader na pedagoški članici (UP FAMNIT), zato
neposrednih izmenjav UP PINT v letu 2010 ni imel. Bilateralni projekt s Portugalsko na razpisu v letu
2010 ni bil sprejet.
Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega dela
UP FM: v letu 2010 zaznamuje raziskovalne aktivnosti na mednarodnem področju predvsem
sodelovanje v projektih 7. OP in ugotovitev, da bo potrebno vključevanje v mednarodne raziskovalne
projekte, če bodo v prihodnje želeli pridobivati nacionalne projekte. Skladno s tem se je povečalo
število prijav, kot nosilna institucija pa so zabeležili tudi prvo prijavo na 7. OP.. Sodelovanja na podlagi
bilateralnih sporazumov, ki ga financira ARRS, v programu dela za leto 2010 fakulteta ni posebej
načrtovala, je pa uspešno izvedla en tovrstni projekt s pričetkom izvajanja 1. 1. 2010.
UP FAMNIT na področju raziskovalne dejavnosti tesno sodeluje z UP PINT, kjer opravlja raziskovalno
dejavnost del visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki poučujejo v študijskih programih UP FAMNIT.
UP PINT: do delne realizacije pri postavljenih ciljih prihaja zato, ker so projekti še v postopku
evalvacije, rezultati prijav iz leta 2010 pa še vedno niso znani.
Tabela: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju za študijsko leto 2009/10 in načrt ter
realizacija za študijsko leto 2010/11

Kazalnik

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

Dodiplomski študij
Realizacija
Študijsko
Načrt za
za
leto
študijsko
študijsko
2009/201
leto
leto
0
2010/2011
2010/2011

Podiplomski študij
Načrt za
Realizacija
Študijsko
študijsko
za
leto
leto
študijsko
2009/201
2010/201
leto
0
1
2010/2011

58

81

50

6

12

7

100

109

103

15

18

12

38

36

24

10

15

7
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Kazalnik

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

Dodiplomski študij
Realizacija
Študijsko
Načrt za
za
leto
študijsko
študijsko
2009/201
leto
leto
0
2010/2011
2010/2011
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Podiplomski študij
Načrt za
Realizacija
Študijsko
študijsko
za
leto
leto
študijsko
2009/201
2010/201
leto
0
1
2010/2011

40

43

21

14

12

7

1

4

-

1

2

2

9

14

6

14

13

10

17

19

14

3

3

3
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KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Sklep o ustanovitvi Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem je Senat UP sprejel že spomladi
leta 2008. 8. 5. 2008 smo na MVZT posredovali Vlogo za ustanovitev UK UP ( 2. 4. 2008, št. 071626/2008) skupaj z Elaboratom o ustanovitvi UK UP in pobudo za spremembo Odloka o ustanovitvi UP,
v kateri bi bila UK UP navedena kot nova članica Univerze na Primorskem. S tem dejanjem bi bili
vzpostavljeni formalni pogoji za ustanovitev in financiranje UK UP.
Elaborat o ustanovitvi je bil posredovan v strokovno presojo Narodni in univerzitetni knjižnici, ki je že
15. 7. 2008 podala o elaboratu in o ustanovitvi UK UP pozitivno mnenje (št. 11-spl-mvzt-6-2/08-LŠbk). O ustanovitvi UK UP je 12. 6. 2009 izdal pozitivno mnenje tudi Senat za akreditacijo pri Svetu RS
za visoko šolstvo (št. 0141-17/2009/R). Kljub več naknadnim pobudam oz. urgencam za spremembo
Odloka o ustanovitvi UP, ki poleg ustanovitve UK UP vsebuje tudi nekaj drugih nujnih sprememb
povezanih z delovanjem UP, cilj formalne ustanovitve UK UP v letu 2009 ni bil realiziran. V letu 2010
se je UP ponovno pritožila na MVZT, da naj vendarle steče postopek v DZ. V januarju 2010 je bila s
strani UP ponovno podana ocena finančnih posledic s podrobnejšimi obrazložitvami posameznih
postavk, v marcu 2010 pa se je na sestanku na MVZT za čimprejšnjo rešitev zapleta posebej zavzel
rektor UP. Do pozitivnega premika je prišlo nato ob koncu novembra 2010, ko smo bili z dopisom iz
ministrstva obveščeni, da se za potrebe delovanja vodstva UK UP v letu 2011 nameni določen znesek
sredstev. Ker gre za velika odstopanja med zneskom sredstev, ki jih UP predvidi v letnih programih
dela za delovanje UK, in med tem, kar je delovanju UK namenilo ministrstvo, stalen dotok sredstev pa
ni bil zagotovljen v uredbi o financiranju (oz. proračunu), je UP v decembru 2010 prosila ministrstvo za
dodatna pojasnila.
Ugotovimo lahko torej, da tudi v letu 2010 dejansko še ni prišlo do zaključka formalnega postopka
ustanovitve UK UP, čeprav se zdi, da se je zgodil odločilen premik in MVZT, sicer z zelo omejenimi pa
vendarle nekaj sredstvi, dejansko priznava potrebo po ustanovitvi univerzitetne knjižnice na UP.
Aktivnosti, ki so bile v LPD 2010 predvidene za izvedbo, pa so bile prav iz teh razlogov ponovno
izvedene v zelo okrnjeni meri in v okviru posameznih knjižnic članic UP.
Dolgoročni prednostni cilji
Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

UK UP kot nova članica
UP s sedežem in
proračunom

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

Financiranje dejavnosti UK
UP v skladu z 29. členom
Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o
javnem financiranju
visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz,
od leta 2004 do leta 2008

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

Postopno dopolnjena
kadrovska sestava UK UP
v skladu s sprejetim
elaboratom o ustanovitvi
UK UP

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

Vzpostavljeni prostorski
pogoji in oprema za
vodstvo UK UP

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

UK UP postane aktivni
partner vzajemnega
bibliografskega sistema.

Sistematično dopolnjevati fond
knjižnega gradiva UK UP

Pridobljenih 1.500 enot
knjižničnega gradiva –
nakup

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano: v letu 2010 v
nasprotju s pričakovanjem
niso bili dokončani vsi
formalni postopki za
ustanovitev UK UP, zato so
nerealizirani vsi načrtovani
rezultati iz LPD 2010, ki
izhajajo iz tega.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Sistematično dopolnjevati fond
knjižnega gradiva UK UP

Pridobljenih 200 enot
monografskega in 100
enot serijskih publikacij –
zamenjava

Sistematično dopolnjevati fond
knjižnega gradiva UK UP

Pridobljenih 3.000 enot
knjižničnega gradiva ter
izdelava seznamov
podarjenega knjižničnega
gradiva – dar

Sistematično dopolnjevati fond
knjižnega gradiva UK UP

Pridobljenih 250 enot
monografskega in 15 enot
serijskih publikacij – obv.
izvod UP

Sistematično dopolnjevati fond
knjižnega gradiva UK UP

Inventarizirano in
katalogizirano knjižnično
gradivo pridobljeno z
nakupi in zamenjavo ter
gradivo pridobljeno od
Založb UP

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

V sklopu gradiva knjižnice
UP bodo še naprej na
voljo obstoječi in novi
paketi e-revij in baz
podatkov

Realizirano

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Povišana uporaba
elektronskih vsebin
dostopnih na daljavo

Realizirano

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Nadzor nad pretokom
knjižničnega gradiva;
onemogočanje
nekontroliranega
odnašanja knjižničnega
gradiva iz prostorov
knjižnic, inventura
knjižničnega gradiva

Nerealizirano

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Olajšano iskanje po
elektronskih vsebinah
dostopnih na daljavo –
metaiskalnik

Delno realizirano:
vzpostavljen je bil
metaiskalnik po e-vsebinah
v sodelovanju z IZUM in
CTK, vendar je še v testni
fazi.

Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

Koordinirana in
enakovredno izvajana
knjižnično informacijska
dejavnost v skladu z
elaboratom o ustanovitvi
UK UP in letnim
programom dela

Nerealizirano: v letu 2010 v
nasprotju s pričakovanjem
niso bili dokončani vsi
formalni postopki za
ustanovitev UK UP, zato so
nerealizirani vsi načrtovani
rezultati iz LPD 2010, ki
izhajajo iz tega.

Okrepiti prepoznavnost UK UP

Uveljavitev UK UP v
nacionalnih in
mednarodnih strokovnih
telesih

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Visokošolskim sodelavcem
UP, študentom UP ter
zunanjim uporabnikom
posojenih 50.000 enot
knjižničnega gradiva.

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in

Podaljšan čas odprtosti
enot UK UP v

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

popoldanske ure, v skladu
s potrebami uporabnikov

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Izposojeno in posredovano
uporabnikom 600 fizičnih
enot knjižničnega gradiva
ter 100 elektronsko
posredovanih dokumentov

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

V COBISS vnešenih 1.000
člankov, vnešenih ali
redigiranih 500
monografskih del in
vnešenih 500 izvedenih
del

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Izvedenih 10 izobraževanj
na različnih nivojih za
posamezne skupine
uporabnikov

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Opravljeni tečaji in/ali
strokovni izpit

Okrepiti prepoznavnost UK UP

Pridobitev logotipa UK UP

Okrepiti prepoznavnost UK UP

Aplikacije logotipa UK UP
na štampiljki, pisemskem
papirju, kuverti, vizitki in
uporabniški izkaznici

Okrepiti prepoznavnost UK UP

Predstavitev UK UP in
uporabnikom prijazna
vstopna točka do
elektronskih vsebin
dostopnih na daljavo

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Funkcionalno dodatno
izposojevališče AK UP
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Nerealizirano: v letu 2010 v
nasprotju s pričakovanjem
niso bili dokončani vsi
formalni postopki za
ustanovitev UK UP, zato so
nerealizirani vsi načrtovani
rezultati iz LPD 2010, ki
izhajajo iz tega.

Večji del gradiva ustrezno
obdelan in na voljo
uporabnikom
-Skupni fond gradiva
povečan za 500 enot

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane univerze

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Enotna baza uporabnikov,
enoten in enkraten vpis
uporabnikov v UK UP,
enotna izkaznica za UK
UP

Nerealizirano: v letu 2010 v
nasprotju s pričakovanjem
niso bili dokončani vsi
formalni postopki za
ustanovitev UK UP, zato so
nerealizirani vsi načrtovani
rezultati iz LPD 2010, ki
izhajajo iz tega.

Kazalniki
Kazalnik
Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Leto 2009

Načrt za leto 2010

Realizacija 2010

12.828

13.500

30.240

KOMENTAR:
Žal ponovno ugotavljamo, da formalni postopki za ustanovitev UK UP niti v letu 2010 niso bili
zaključeni, zato je ostala velika večina načrtovanih rezultatov iz LPD 2010 nerealiziranih. Del nalog, ki
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bi sicer sodile v pristojnost UK UP, kljub temu poteka (sodelovanje z nosilci konzorcijev elektronskih
revij in baz podatkov, delna koordinacija dejavnosti …), vendar zaradi skrajno omejenih sredstev,
predvsem pa popolne odsotnosti kadrov, ki bi se lahko polno in odgovorno posvetili izvedbi nalog, te
pogosto ostanejo izvedene le delno.
Zaradi uspelega znatnega povečanja sredstev ARRS, namenjenih za nabavo konzorcijskih
elektronskih virov pri javnem razpisu že v 2009 za leto 2010, so imeli uporabniki v preteklem letu,
poleg že ustaljenih, na voljo še izbor elektronskih revij konzorcijev ACS online, IEEE, ScienceDirect,
JSTOR ter bazi podatkov CAB abstracts in FSTA. Tak porast ponudbe elektronskih virov na UP se je
v skladu s pričakovanji nemudoma odrazil v statistiki uporabe elektronskih virov, saj je ta v primerjavi z
letom 2009 narasla za 235 %.
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DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV

Kratkoročni cilji Študentskih domov Univerze na Primorskem so temeljili na srednjeročnem razvojnem
načrtu UP za obdobje do leta 2013 in na prioritetah v letih 2010 in 2011. Na njihovi podlagi je bila
dejavnost ŠD UP usmerjena v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v študentskih domovih glede
na število vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki delujejo na
Primorskem, in se na ta način približevala standardom Univerz v Ljubljani in Mariboru na področju
zagotavljanja nastanitvenih kapacitet. Tako so ŠD UP prispevali h krepitvi prepoznavnosti UP in
njenega prispevka k razvoju lokalnega in širšega okolja.
Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Priprava programa
aktivnosti ŠD UP v skladu
z razvojnimi programi
Univerze na Primorskem
in Vlade RS

Realizirano

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Povečati število
študentskih ležišč s
pridobitvijo dodatnih
subvencij v javnih in
zasebnih domovih

Realizirano: doseženo
večje število ležišč.

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Pridobiti dodatne
subvencije pri zasebnikih

Realizirano: doseženo
večje število
subvencioniranih ležišč pri
zasebnikih

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Pridobiti v najem ali
uporabo prostore za
oddajo ležišč študentom

Realizirano: izvedeno
upravljanje večjega števila
ležišč

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Iskanje alternativnih
možnosti in ukrepov:
nakup primernih prostorov
in preureditev v študentski
dom, prenos tretje zgradbe
na Cankarjevi 5 v Kopru z
MŠŠ na MVZT in v
upravljanje UP ter njena
ureditev v ŠD, preučitev
možnosti prenosa
upravljanja dijaških domov
v Kopru in Portorožu na
ŠD UP.

Realizirano: uspešno
izpeljani dogovori, postopki
z vsemi akterji vključenimi
v zastavljen cilj.

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Izvajanje dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove

Realizirano: izvedeno
tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Iskanje primernih lokacij in
priprava inv.
dokumentacije gradnje
študentskih domov

Realizirano: izvedena
priprava inv. programa in
pridobivanje investicijske
dokumentacije

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Pridobiti in aktivirati
dodatne kapacitete z
nakupom, gradnjo ali
najemom

Realizirano: pridobili smo
večje število ležišč ob,
upravljanju z
nepremičninami.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Zagotoviti bivanje
mednarodnim študentom z
dodatnimi ležišči na trgu

Realizirano: poskrbeli smo
za bivališča mednarodnim
študentom.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Zagotoviti bivanje
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem, z iskanjem

Realizirano: poskrbeli smo
za bivališča gostujočim
profesorjem in
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Dolgoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Kratkoročni prednostni cilji

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

primernih ležišč na trgu

raziskovalcem.

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Ureditev družinskega
apartmaja z manjšimi
prostorskimi preureditvami

Realizirano

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013.

Pridobitev bivalnih
kapacitet za študente s
posebnimi potrebami

Realizirano: uredili še eno
dodatno ležišče za
študenta s posebnimi
potrebami.

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Vzpostaviti infrastrukturo
za invalide (parkirna
mesta, dostop in vstop v
objekte

Realizirano: nemoten
dostop za študente z
drugačnimi potrebami je bil
v celoti urejen.

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Tekoče in inv. vzdrževanje
kapacitet s pripravo
programa

Realizirano: kvalitetno
izvedeno vzdrževanje
nepremičnin in opreme v
ŠD Portorož in ŠD Koper

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Prenova spletnih strani UP
ŠD in vzpostavitev
informacijske mreže vseh
subjektov

Realizirano: dosežen
učinkovitejši dostop do
podatkov.

Postati prepoznavna univerza v
slovenskem, sredozemskem in
širšem prostoru.

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013.

Nadgraditev programov za
izvajanje dejavnosti.

Realizirano: uporaba
programov je prijaznejša
do uporabnika.

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Urediti sistem financiranja
zavoda z novimi viri
financiranja

Realizirano: večji letni
prihodek

Dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Analiza možnosti
zasebnega in javnega
partnerstva

Realizirano: pridobljene
nove kapacitete

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega prostora

Doseganje postavljenih meril in
strateških ciljev UP za obdobje
2009–2013

Promocija in predstavitev
dejavnosti ožjemu in
širšemu okolju

Realizirano: dosežena
večja prepoznavnost UP
ŠD.

Kazalniki:
Kazalnik
% študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom
o subvencioniranju bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov
Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih
domovih

Študijsko leto
2009/2010

Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2010/2011

Realizacija v
študijskem letu
2010/2011

26%

26%

100%

221

221

100%

9

20

100%

Odstotek študentov, ki so bili v študijskem letu 2009/10 nameščeni na podlagi Pravilnika o
subvencioniranem bivanju, je presegel načrtovano stopnjo in dosežek iz leta 2008/09, zaradi
pridobitve novih ležišč v Študentskem domu Koper (79 v prvem semestru in 91 v drugem semestru
študijskega leta 2009/10) in razdelitve največjega števila subvencij za bivanje pri zasebnikih, ki smo
ga dosegli tudi na račun povečane promocije med zasebnimi najemodajalci.
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UPRAVNE NALOGE UNIVERZE
Upravne naloge Kabineta rektorja in kabinetov dekanov/direktorjev članic UP (vključno
s protokolom, odnosi z javnostmi in dogodki)

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT UP
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Promocija UP

Večja prepoznavnost UP.
Uspešna predstavitev na
Informativi 2010
Boljša seznanjenost javnosti
z aktivnostmi UP
Povečan vpis v študijskem
letu 2010/11
Promocija študijskih
programov
Promocija uspešnih
predstavnikov UP
Promocija znanstvene in
pedagoške odličnosti
Promocija doktorandov
Ažurnost spletne strani UP

Sodelovanje UP v Rektorski
konferenci RS (RK RS)

Izvedba januarske seje RK
RS

Delno realizirano:
- še vedno premajhna
prepoznavnost UP,
- uspešna predstavitev UP
na Informativi 2010,
- ažurno obveščanje
medijev in seznanjanje
javnosti o aktivnostih UP,
izvedeni so bili številni
dogodki z namenom
promocije UP,
- vpis v študijskem letu
2010/11 je bil na 2.
stopnji višji kot v 2009/10,
na 1. stopnji pa ne,
- organizirana je bila
predstavitev študijske
ponudbe UP za srednje
šole na obali in v
zamejstvu, premalo
sodelovanja z
gospodarstvom,
- izvedeni intervjuji z
uspešnimi predstavniki
UP,
- podelitev nagrad za
pedagoško in znanstveno
odličnost UP v Tednu UP,
- izvedeni dve promociji
doktorjev znanosti UP,
- nujno potrebna
posodobitev in večja
preglednost spletne strani
UP.
Realizirano

Izvedba novinarske
konference ob zaključku
vodenja RK RS
Izdaja brošure o pregledu
delovanja RK RS v času
predsedovanja UP
Aktivna vloga UP v
aktivnostih RK RS
Učinkovito delovanje
kolegijev in Senata UP

Izvedba sej KR, KDD in
Senata UP v skladu z
rokovniki

Realizirano

Promocija odličnosti v skladu
s Pravilnikom o priznanjih UP

Razpis

Realizirano

Podeljena priznanja
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Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Promocija UP

Izvedba slavnostne seje
Senata UP
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Realizirano

Slavnostni podpis
štipendijskih pogodb UP
Promocija doktorjev znanosti
Izvedba Kolokvija UP
Koncert APZ UP
Publikacija UP
Vodnik po študijskih
programih
Večja prepoznavnost UP
Enotna podoba UP za
predstavljanje doma in v tujini

Prenovljena celostna grafična
podoba UP v skladu s
Pravilnikom o uporabi imena,
znaka, simbola, zastave in
himne UP
Poenoten protokol na
dogodkih UP in članic UP

Delno realizirano:
- oblikovani so bili predlogi
idejne rešitve postavitve
znaka UP in znaka
posamezne članice v
sladu s Pravilnikom za
večino članic, z 2
članicama so dogovori še
v teku, nato je potrebno
oblikovati in sprejeti
Priročnik,

-

pripravljen Protokol
podelitve diplom UP.

Zagotavljanje kakovosti
delovanja UP

Zunanja evalvacija UP 2010

Realizirano

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

Sklenitev najmanj 3
sporazumov o sodelovanju

Realizirano

Vzpostavitev delovanja
Podiplomske šole UP (POŠ
UP)

Začetek delovanja
Podiplomske šole (POŠ UP)

-

Publikacija Postopki in
pravila delovanja POŠ UP

-

Delno realizirano:

Publikacija Vodnik po
študijskih programih POŠ UP
Publikacija Strategija
delovanja POŠ UP
Razpis študijskih programov
POŠ UP

-

-

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Vpetost UP v geografskopolitični prostor Alpskojadranske regije in
sredozemskega bazena

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Sodelovanje z ustanovami na
področju srednješolskega
izobraževanja

Izvedba RK Alpe-Jadran –
maj 2010

POŠ UP je začela
delovati,
akti POŠ UP so v pripravi
(postopek je bil odložen
zaradi napovedi
spremembe nacionalnih
aktov o oblikovanju
študijskih programov),
izdaja publikacij odložena
zaradi primanjkljaja
sredstev,
v okviru POŠ UP ni bil
razpisan noben študijski
program, saj so se
administrativni postopki in
postopki usklajevanj
vsebine programov
nepričakovano podaljšali,
prav tako pa nacionalna
merila vse do decembra
2010 niso bila sprejeta.

Realizirano

Sodelovanje v aktivnostih
AARC
Promocija UP na obalnih
srednjih šolah
Povečan vpis v študijskem
letu 2010/11

Realizirano

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Promocija UP na srednjih
šolah v zamejstvu
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Realizirano

Povečan vpis v študijskem
letu 2010/11
Sodelovanje UP s študentsko
skupnostjo

Sodelovanje z okoljem

Organizacija družabnega
srečanja zaposlenih in
študentov UP (v okviru
»Mokre čiste desetke«) in
promocijske prireditve
(predstavitev univerze in
članic) za javnost

Delno realizirano :
- družabno srečanje je bil
organizirano le za
zaposlene UP,
- izvedenih je bilo več
dogodkov za javnost, na
katerih smo uspešno
sodelovali s študentsko
skupnostjo.

Sprejem najbolje ocenjenih
študentov članic, najbolj
zaslužnih strokovnih
delavcev, najbolje ocenjenih
predavateljev in najboljših
raziskovalcev

Realizirano

Izvedba družabne prireditve
za bruce z nagovorom
rektorja v prvem študijskem
tednu

Realizirano

Sprejem za člane Sveta
zaupnikov UP in drugih
vodilnih gospodarstvenikov,
predstavnikov lokalne
skupnosti, parlamentarcev iz
okolja in medijev

Realizirano

Tesnejše sodelovanje
naštetih z UP
UP FHŠ
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Izvrševanje zastavljenih
ciljev, navodil in drugih nalog
na vseh področjih dela

Realizirano

DODATNO REALIZIRANE NALOGE UP FHŠ
S PODROČJA PROTOKOLA, ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN DOGODKOV
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Promocija med dijaki in
ostalimi potencialnimi
študenti

Informativni dan na UP FHŠ:
12. in 13. 2. 2010 za
dodiplomske študijske
programe ter 18. 6. in 2. 9.
2010 za podiplomske
študijske programe
Organizacija kulturnih dnevov
za srednje šole: 15. 12.2010
(Gimnazija Piran in
Gimnazija Koper)
Predstavitev in informativnem
sejmu Infromativa 29. in 30.
1. 2010
Predstavitev po srednjih
šolah v Sloveniji, Italiji in na
Hrvaškem
Poletna šola META Junior
(5.–9. 7. 2010): prva
enotedenska humanistična
poletna šola za dijake

Realizirano
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Promocija v širši javnosti

Dnevi humanistike 2010:
enotedenski tradicionalni
dogodek, ki smo ga
organizirali v aprilu (22.—23.
4.) in novembru (22. 11.—26.
11.), v katerem so se zvrstila
različna predavanja,
predstavitve, znanstveni
posvet, humanistični
maraton, slovesnost ob 10.
obletnici ustanovitve FHŠ, pa
tudi podelitev diplom

Realizirano

Znanstvene konference:
Prostori medkulturnosti, (26.
11.), K novi paradigmi
pravičnosti, (3. 6.), Turizem,
šport in zdravje sodobnega
človeka,( 11. 6.), mednarodni
znanstveni simpoziji: Boris
Pahor, človek in literatura,
(12.—14. 10.), Slovenski
jezik v stiku, (10.—11. 9)
Različna predavanja, cikli
predavanj: Dediščina
francoske revolucije,
Srečanja z dediščino
Predstavitev knjig, publikacij
Umetniške dejavnosti:
projekcije filmov, literarni
večeri
Organizacija Evropskega
dneva jezikov v Kopru, (27.
9. 2010)
Izvedba poletnih tečajev in
šol za tujce

Poletna šola META (5.—6. 7.
2010): dvotedenska
mednarodna poletna šola v
angleškem jeziku z
interdisciplinarnim pristopom
k humanističnim temam Halo,
tukaj slovenski Mediteran –
poletni tečaj slovenskega
jezika na obali (19.—30. 7.
2010): dvotedenski poletni
tečaj za učenje in
izpopolnjevanje slovenskega
jezika

Realizirano

Publikacija promocijskega
materiala

Brošure študijskih programov
UP FHŠ za dodiplomski in
podiplomski študij, poletna
šola META in META Junior,
poletni tečaj slovenskega
jezika: Halo, tukaj slovenski
Mediteran in
plakate za predstavitev
študijskih programov
fakultete, predavanj, poletne
šole META in META Junior,
Poletni tečaj slovenskega
jezika Halo, tukaj slovenski
Mediteran

Realizirano
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Grafična in vsebinska
preureditev spletne strani UP
FHŠ

Grafično in vsebinsko
preurediti spletno stran, ki je
bližje mlajšim uporabnikom in
bolje strukturirana za iskanje
informacij.

Realizirano

DODATNO REALIZIRANE NALOGE UP FM
S PODROČJA PROTOKOLA, ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN DOGODKOV
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Usklajena promocijska
aktivnost ob informativnih
dnevih in vpisih

Izdelava dolgoročne
strategije oglaševanja UP FM

Realizirano

Zasnova koncepta izdaje
promocijskih in informativnih
publikacij UP FM
Oblikovanje in izdaja
prenovljenega promocijskega
gradiva za študijsko leto
2010/11

Konstantno informiranje
javnosti

Ažurno posodabljanje
spletnih strani

Realizirano

Sporočila za medije
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno javnostjo,
študenti in zaposlenimi.

Dogodki: Akademski ples,
Športno-družabno srečanje,
Dnevi FM

Realizirano

UP FAMNIT
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Organizacija, vodenje,
usklajevanje in koordinacija
nalog s strokovnega področja
UP FAMNIT

Izvrševanje zastavljenih
ciljev, navodil in drugih nalog
na izobraževalnem,
znanstveno raziskovalnem
področju

Realizirano

Organizacija, vodenje,
usklajevanje in koordinacija
nalog s področja poslovanja
UP FAMNIT

Izvrševanje zastavljenih
ciljev, navodil in drugih nalog
na področju poslovanja:
(upravne naloge splošnokadrovskega področja,
upravne naloge pravnega
področja, upravne naloge
finančnega področja,
upravne naloge kontrolinga,
upravne naloge notranjega
nadzora (tudi upravljanje s
tveganji, notranje kontrole ter
notranji nadzor, upravne
naloge informatike)

Realizirano

UP PEF
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Promocijske dejavnosti in
aktivnosti, vezane na razpis
za vpis v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe UP PEF

Večja prepoznavnost UP
PEF

Realizirano

Večji interes za vpis v
dodiplomske in podiplomske
študijske programe UP PEF

DODATNO REALIZIRANE NALOGE UP PEF
S PODROČJA PROTOKOLA, ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN DOGODKOV
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Izvedba sprejema brucev

Izveden sprejem brucev

Realizirano
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Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru in postati
prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Izdaja publikacije UP PEF

Prepoznavnost fakultete in
njenega delovanja v širši
javnosti.

Nerealizirano: glede na
sprejete varčevalne ukrepe
na UP smo izdajo publikacije
v tiskani obliki prestavili.

Nadgradnja in sprotno
urejanje spletne strani UP
PEF

Nadgrajena in sprotno
urejena spletna stran UP
PEF

Delno realizirano: zaradi
težav s prvim izvajalcem
prenove je bil izbran novi
izvajalec, ki je pripravil in
testno preizkusil novo spletno
stran.

Izvedba Tedna UP PEF z
vsemi organiziranimi
dogodki.

Izveden Teden UP PEF z
vsemi organiziranimi
dogodki.

Realizirano

Promocijske aktivnosti v
povezavi s 7. znanstvenim
sestankom z mednarodno
udeležbo na temo učenja in
poučevanja.

Izvedene promocijske
aktivnosti in seznanitev ciljne
javnosti o izvedbi
znanstvenega sestanka.

Realizirano

Promocijske aktivnosti ob
izidu znanstvene monografije

Izvedene promocijske
aktivnosti in seznanitev ciljne
javnosti o izidu znanstvene
monografije

Realizirano

Promocijske aktivnosti v
povezavi z 22. evropsko
konferenco in delavnico
sistemsko-funkcijskega
jezikoslovja: Zapletenost
besedilnega pomena

Izvedene promocijske
aktivnosti in seznanitev ciljne
javnosti o izvedbi 22.
evropske konference in
delavnice

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnosti
v učenju in poučevanju

Cilji na področju
izobraževanja, raziskovanja
in mednarodne dejavnosti

Priprava aktivnosti za
povečanje prepoznavnosti,
ugleda in privlačnosti
Turistice (udeležba na 3
sejmih, izdaja brošure,
organizacija novinarske
konference in dogodkov,
oglaševalska akcija)

Realizirano

DODATNO REALIZIRANE NALOGE UP FTŠ TURISTICE
S PODROČJA PROTOKOLA, ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN DOGODKOV
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru.
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Izvajanje protokolarnih nalog
v sodelovanju z rektoratom
UP ob večjih dogodkih UP
in/ali članice

Izvajanje protokolarnih nalog
v sodelovanju z rektoratom
UP

UP VŠZI

Realizirano
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Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru
Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in Jugovzhodne Evrope

Skrb za kakovost izvedbe
študijskega procesa in
kontinuirana samoevalvacija
izvajanja študijskega procesa
Izboljšanje prepoznavnosti
šole v družbenem okolju
(tiskanje zloženke,
vzdrževanje ažurnosti
spletne strani šole, udeležba
na izobraževalnih sejmih)

Omogočiti prenos
strokovnega znanja v
študijske programe z
vključevanjem vrhunskih
strokovnjakov iz prakse

Udeležba na izobraževalnem
sejmu Informativa 2010

Realizirano

Objava promocijskih člankov
v strokovnih revijah za
zdravstveno nego in
dietetiko.
Objava oglasov za promocijo
vpisa na UP VŠZI
Organizacija informativnih
dnevov v Izoli in dislocirani
enoti v Novi Gorici. (izvedba
od januarja do junija ter po
potrebi avgusta in septembra
2010)
Priprava gradiv in izvedba
logističnih nalog za udeležbo
dekanje na konferencah
(izvedba: januar–december
2010)

Realizirano

Priprava gradiv in izvedba
Kolegijev dekanje UP VŠZI
(izvedba: januar - december
2010)

Realizirano

Skrb za kakovost izvedbe
študijskega procesa in
kontinuirana samoevalvacija
izvajanja študijskega procesa

Priprava gradiv in izvedba
Senata UP VŠZI (izvedba:
januar - december 2010)

Realizirano

Skrb za kakovost izvedbe
študijskega procesa in
kontinuirana samoevalvacija
izvajanja študijskega procesa

Priprava gradiv in izvedba
Akademskega zbora UP
VŠZI (izvedba: januar december 2010)

Realizirano

Organizacija dneva dekanje
(marec 2010)

Realizirano

Izboljšanje mednarodne
prepoznavnosti šole

Dograjevanje prepoznavnosti
šole v ožjem in širšem
družbenem okolju ter
mednarodni skupnosti

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Skrb za kakovost izvedbe
študijskega procesa in
kontinuirana samoevalvacija
izvajanja študijskega procesa
Omogočiti prenos
strokovnega znanja v
študijske programe z
vključevanjem vrhunskih
strokovnjakov iz prakse

Omogočiti prenos
strokovnega znanja v
študijske programe z
vključevanjem vrhunskih
strokovnjakov iz prakse
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Promocija dosežkov šole
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Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Skrb za kakovost izvedbe
študijskega procesa in
kontinuirana samoevalvacija
izvajanja študijskega procesa

Izvedba in organizacija
dneva podelitve diplom
(izvedba: junij 2010)

Realizirano
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Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Promocija dosežkov šole

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Učinkovito komuniciranje s
študenti in omogočanje
pretoka informacij

Sprejem brucev in nagovor
dekanje (izvedba 1. oktobra)

Realizirano

Postati odlična raziskovalna
univerza

Predstaviti raziskovalno delo
in raziskovalne dosežke v
bazah podatkov za iskanje
partnerjev evropskih
projektov

Izdaja monografije
raziskovalnih prispevkov
(izvedba do konca leta 2010)

Nerealizirano: zaradi
prezasedenosti zaposlenih,
se je njena realizacija
prenesla v plan dela za leto
2011.

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izboljšanje dostopa do
študijskega gradiva in
dopolnitev knjižničnega fonda
Promocija dosežkov šole

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Dograjevanje prepoznavnosti
šole v ožjem in širšem
družbenem okolju ter
mednarodne skupnosti

Priprava, urejanje in objava
aktualnih novic ter
spremljanje ažurnosti spletne
strani UP VŠZI

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in Jugovzhodne Evrope

Izboljšanje mednarodne
prepoznavnosti šole

Koordiniranje prevoda vsebin
v angleški in italijanski jezik
(izvedba od januarja do
decembra 2010)

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Promocija dosežkov šole
Graditev odnosov z javnostmi

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Graditev odnosov z javnostmi

Organizacija družabnega
srečanja zaposlenih ob
zaključku izpitnega
obdobja(izvedba: prvi teden v
juliju)

Nerealizirano: zaradi
preobremenjenosti
zaposlenih in posledično
premajhne udeležbe

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Promocija dosežkov šole

Koordinacija priprave in
redefiniranja CGP ob
preoblikovanju UP VŠZI v
Fakulteto za zdravje.
(izvedba do konca leta 2010)

Nerealizirano: zaradi čakanja
na potrditev preoblikovanja v
Državnem zboru RS, se je
realizacija prenesla v 2011.

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Graditev odnosov z javnostmi

Usklajevanje in organizacija
aktivnosti dekanje, priprava
in posredovanje
gradiv.Priprava urnika
dekanje(izvedba od januarja
do decembra 2010)

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Zagotovitev normalnega
delovanja administrativnih
služb in študijskega procesa

Usklajevanje dogodkov in
iskanje primernih prostorov
za najem zaradi potreb
študijskega procesa UP VŠZI
(izvedba v letu 2010)

Realizirano

Promocija dosežkov šole

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja
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UP ZRS
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju in
prepoznavna univerza v
slovenskem in širšem
prostoru

Prepoznavnost UP ZRS in
odmevnost v lokalnem,
slovenskem ter širšem
mednarodnem prostoru

Načrtovanje, izvajanje in
vrednotenje odnosov z
javnostmi

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Realizirano

Neposredna podpora vodstvu
pri javnih nastopih in
predstavitvah znanstvenoraziskovalnega dela UP ZRS
v javnosti

Prepoznavnost UP ZRS in
odmevnost v lokalnem,
slovenskem ter širšem
mednarodnem prostoru

Sodelovanje pri organizaciji
mednarodnih znanstvenih,
sestankih, konferencah,
srečanjih, in okroglih mizah in
gostovanj tujih znanstvenikov
ipd.

Realizirano

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Izvedba slavnostne podelitve
nagrad za znanstveno
odličnost – Glasnik znanosti
UP ZRS za leto 2010

Realizirano

Vzpostaviti oziroma ohraniti
redne stike z lokalnimi
predstavniki zakonodajne in
izvršne oblasti, zlasti
primorsko okolje

Realizirano

Organizacija dogodkov v
sodelovanju z lokalno
skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov
Ohranjanje rednih stikov in
možnosti za sodelovanje s
predstavniki zakonodajne in
izvršne oblasti tudi na drugih
področjih

Realizirano

Ažuriranje in objava aktualnih
novic ter napoved dogodkov
na spletni strani UP ZRS

Realizirano

Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini

Celostna grafična podoba v
javnosti pri promocijskih
aktivnostih – upoštevanje
Pravilnik o uporabi, imena,
znaka, simbola, zastave in
himne UP

Delno realizirano

Organizacija, vodenje,
usklajevanje in koordinacija
nalog s strokovnega področja
UP ZRS

Pomoč pri pripravi gradiva,
organizaciji, usklajevanju,
posredovanju gradiva za seje
Upravnega odbora,
Znanstvenega sveta, Kolegija
predstojnikov UP ZRS

Realizirano

Prepoznavnost UP ZRS in
odmevnost v lokalnem,
slovenskem ter širšem
mednarodnem prostoru
Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

UP PINT
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Organizacija, vodenje,
usklajevanje in koordinacija
nalog s strokovnega področja
UP PINT

Izvrševanje zastavljenih
ciljev, navodil in drugih nalog
na raziskovalnem področju

Realizirano
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Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Organizacija, vodenje,
usklajevanje in koordinacija
nalog s področja poslovanja
UP PINT

Izvrševanje zastavljenih
ciljev, navodil in drugih nalog
na področju poslovanja:
(upravne naloge splošnokadrovskega področja,
upravne naloge pravnega
področja, upravne naloge
finančnega področja,
upravne naloge kontrolinga,
upravne naloge notranjega
nadzora (tudi upravljanje s
tveganji, notranje kontrole ter
notranji nadzor, upravne
naloge informatike)
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Delno realizirano

OPOMBE:
UP FHŠ: promocija na UP FHŠ je bila v letu 2010 usmerjena v potencialne dodiplomske in
podiplomske študente, kakor tudi širšo javnost, z namenom doseči večjo prepoznavnost. V tem letu
smo organizirali več mednarodnih konferenc, med njimi sta bili najbolj odmevni Slovenski jezik v stiku
in Boris Pahor: človek in literatura. Poleg organizacij dogodkov in tiskanja publikacij smo posebno
pozornost posvetili promociji po srednjih šolah, z vzpostavljanjem stikov z dijaki, učitelji, svetovalnimi
službami in ravnatelji (v letu 2010 smo izvedli 57 promocijskih obiskov na 38 srednjih šolah). Za dijake
smo organizirali prvo poletno humanistično šolo META Junior, ki jo nameravamo organizirati tudi v letu
2011.
UP FM nima sistemizirane notranje organizacijske enote kabineta dekana.
Leta 2010 je UP FM nadaljevala z aktivnim komuniciranjem in uspešnim sodelovanjem z okoljem. Še
naprej je gradila in krepila odnose s poslovno, strokovno in lokalno javnostjo ter z visokošolskimi
institucijami v domačem in mednarodnem prostoru. Poseben poudarek je bil že tradicionalno
namenjen sodelovanju z lokalnim okoljem in dvigovanju ugleda fakultete v njem.
UP FM je večji poudarek promociji namenila predvsem v času informativnih dni, mednarodne poletne
šole, vpisov, začetka študijskega leta, Dnevov FM in ob prihodu študentov iz tujih držav na
mednarodno izmenjavo. Komunikacija je temeljila na sodelovanju z mediji, posodabljanju in
dopolnjevanju spletnih vsebin, oglaševanju, pripravi in distribuciji informativnih publikacij, organiziranju
dogodkov, prisotnostjo na sejmih s področja izobraževanja in zaposlovanja. Za nekdanje študente,
poslovno, strokovno in lokalno javnost je fakulteta organizirala že tradicionalne dogodke, srečanja,
konference, okrogle mize in javne razprave.
UP FM redno sodeluje z gospodarskimi organizacijami, v katerih študentje opravljajo strokovno prakso
in izdelujejo diplomska dela, strokovnjaki iz prakse pa se vključujejo v študijski proces.
UP FAMNIT je v LPD 2010 naloge, vezane na promocijo in odnose z javnostmi, vključila v poglavje o
izobraževalni dejavnosti, zato je tudi realizacija ciljev na tem področju navedena v poglavju 5.1 tega
poročila.
UP VŠZI se je v letu 2010 osredotočila na graditev učinkovitejših odnosov z javnostmi – tako notranjo
javnostjo kot zunanjo ter na promocijske aktivnosti vezane na vpis študentov. S tem ciljem se je v
januarju udeležila izobraževalnega sejma Informativa 2010. Objavljeno je bilo več strokovnih in
poljudnih člankov v strokovnih revijah in dnevnem časopisju ter nekaj promocijskih oglasov. Dekanja
se je udeležila povabljenih intervjujev na regionalni televizijski postaji TV Koper – Capodistria.
UP VŠZI je tudi v letu 2010 podprla aktivne udeležbe na strokovnih seminarjih in domačih ter tujih
strokovnih in znanstvenih konferencah. Organizirala je družabno prireditev v okviru Dneva dekanje v
marcu, 12. maja je Dan medicinskih sester obeležila s slavnostnim dogodkom v dislocirani enoti v
Novi Gorici ter v juniju organizirala slavnostno podelitev diplom . Tradicionalni sprejem brucev in
nagovor dekanje je bil organiziran v 1. tednu oktobra 2010.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

141

UP PINT: posledica delno (ne)realiziranih kratkoročnih ciljev sta bili še v letu 2010 močno kadrovsko
podhranjeni splošna služba in tajništvo. Konec leta 2010 pričakujemo z zaposlitvijo svetovalca
direktorja in dveh samostojnih strokovnih sodelavk, ki so bile zaposlene zaradi porasta novih projektov
(predvsem ESS strukturni skladi in Intereg projekti), izboljšanje na teh področjih dela. V Letnem
programu dela za leto 2011 so naloge bolj specifično opredeljene, plan ukrepov in nalog za dosego
teh ciljev pa v fazi priprave.
V letu 2010 je UP PINT zaposlil samostojno strokovno sodelavko, ki poleg drugih nalog skrbi tudi za
omenjeno področje. Večina aktivnosti se odvija skupaj z UP FAMNIT oz. v povezavi z univerzo
UP ŠD nimajo kabineta direktorja. UP ŠD so upravne naloge s področja protokola, odnosov z
javnostmi in dogodkov izvajale v okviru kabineta rektorja UP.
5.7.2

Upravne naloge splošno – kadrovskega področja

Dolgoročni
prednostni cilji

Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu
2010 z obrazložitvijo
razlik

UP REKTORAT
Dosegati materialne
standarde primerljive
z UL in UM

Imeti informacijski sistem, ki
zagotavlja ažurne podatke za
potrebe odločanja vodstva in
za potrebe poročanja
notranjim in zunanjim
uporabnikom. .

Urejena kadrovska evidenca
v Propisu in možnost
izdelave različnih izpisov

Delno realizirano:
nepravilni in
pomanjkljivi podatki
vneseni v bazo
podatkov ne
omogočajo izpisov,
zato je bilo izvedeno
izobraževanje
uporabnikov in
vzpostavljen vnos
podatkov na rektoratu.

Spremljanje izvajanja in
nadzorovanje novih zaposlitev
skladno z LPD

Preglednost uresničevanja
plana

Realizirano

Spremljanje in izvedba
habilitacijskih postopkov

Izvedene izvolitve v nazive v
skladu s planom članic

Realizirano

Urejeni kadrovski postopki in
arhivi

Urejeni kadrovski postopki
in dokumentacija

Delno realizirano:
urejeni so bili
posamični postopki, ne
pa celota, zato je
potrebna reorganizacija
kadrovskega področja..

Spremljanje izvajanja in
nadzorovanje sklepanja
pogodb

Preglednost
uresničevanja plana.

Realizirano

Poenotenje postopkov dela

Enotni postopki dela

Delno realizirano: urejeni
so bili posamični
postopki, ne pa celota.

Izdelana pravila in navodila za
delo

Enotni postopki dela

Delno realizirano: urejeni
so bili posamični postopki
in področja dela.

Nižji stroški poslovanja
Transparentno vodenje
področja
Urejena skrb za varstvo
okolja
Transparentno vodenje
področja škodnih dogodkov
Skrb za premoženje
Večja učinkovitost,
strokovnost in zadovoljstvo
zaposlenih

Delno realizirano: vsi
izvedeni varčevalni ukrepi
še niso dali rezultatov.
Realizirano: zaposleni so
se usposabljali in
izobraževali na področjih
dela in kakovosti dela.
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Dolgoročni
prednostni cilji
Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Zagotoviti preglednost
upravnega poslovanja

Transparentnost poslovanja,
urejen ter pregleden
dokumentacijski in arhivski
sistem

Zagotavljanje izvajanja
varstva pri delu

Učinkovitejše poslovanje
zaposlenih
Zagotovljeno varstvo pri
delu in požarna varnost

Realizacija v letu
2010 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano: za
določena področja
poslovanja so bila
sprejeta navodila in
pravila.
Pripravljena je razpisna
dokumentacija za
informacijski sistem na
področju
dokumentacijskega
sistema.

UP PINT
Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Kakovostno izvajanje
raziskovalnega dela
Omogočiti raziskovalnim
delavcem učinkovit sistem
sodelovanje v raziskovalnem
in pedagoškem procesu
inštituta

Kakovostna izvedba
raziskovalnega procesa –
povečanje števila
raziskovalnega kadra ob
pridobitvi novih
raziskovalnih projektov in
programov

Realizirano
Delno realizirano

Integracija raziskovalnega in
pedagoškega procesa –
sklepanje deljenega
delovnega razmerja
raziskovalno-pedagoško
sodelovanje – UP PINT/UP
FAMNIT

Kakovostna uprava na vseh
področjih delovanja inštituta,
podpora pri uresničevanju
dolgoročnih in kratkoročnih
ciljev inštituta

Uspešno izvajanje upravnoadministrativnih in
strokovno-tehničnih nalog
administracije inštituta v
skladu z zakonodajo in
navodili organov UP in UP
PINT – zadovoljstvo
zaposlenih
Dosegati materialne
standarde primerljive z
ostalima univerzama v
Sloveniji

Kadrovska okrepitev
podhranjenih strokovnih služb
inštituta

Tekoče izvajanje nalog na
vseh področjih dejavnosti
inštituta

Delno realizirano

Zaposlitev novih sodelavcev
na ključnih področjih, ki bodo
omogočali kakovostno
izvedbo raziskovalnega
procesa
UP FAMNIT

Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Kakovostno izvajanje
pedagoškega procesa

Kakovostna izvedba
izobraževalnega procesa –
zadovoljstvo zaposlenih in
študentov

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z
UL in UM

Omogočiti pedagoškim
delavcem učinkovit sistem
sodelovanja v pedagoškem in
raziskovalnem procesu

Nadaljevanje integracije
pedagoškega in
raziskovalnega procesa

Realizirano

Kakovostna uprava na vseh
področjih delovanja fakultete,
podpora pri uresničevanju
dolgoročnih in kratkoročnih
ciljev fakultete
Dosegati materialne

Zadovoljstvo zaposlenih in
zunanjih partner
Tekoče in kakovostno
izvajanje nalog na vseh
področjih dejavnosti
fakultete
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Realizacija v letu
2010 z obrazložitvijo
razlik

standarde primerljive z
ostalima univerzama v
Sloveniji
UP FHŠ
Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Kakovostno izvajanje
pedagoškega procesa

Kakovostna izvedba
izobraževalnega procesa –
zadovoljstvo zaposlenih in
študentov

Delno realizirano: proces
zagotavljanja kakovostne
izvedbe izobraževalnega
procesa se konstantno
izvaja

Dosegati materialne
standarde primerljive z
UL in UM

Omogočiti pedagoškim
delavcem učinkovit sistem
sodelovanje v pedagoškem in
raziskovalnem procesu

Nadaljevanje integracije
pedagoškega in
raziskovalnega procesa

Delno realizirano:
postopki za konstantno
integriranje pedagoškega
in raziskovalnega
procesa se izvajajo.

Racionalizacija poslovanja

Hitrejše, preglednejše,
cenejše poslovanje

Kakovostna uprava na vseh
področjih delovanja fakultete

Zadovoljstvo zaposlenih in
zunanjih partnerjev

Delno realizirano:
aktivnosti se konstantno
izvajajo.
Delno realizirano: skrb za
razvoj ustrezne
organizacijske kulture je
prisotna, procesi se
izvajajo.

UP FTŠ Turistica
Dosegati materialne
standarde primerljive z
UL in UM

Vodenje kadrovskih evidenc,
spremljanje kadrovskih
programov in izdelava
skupnih poročil za potrebe UP
in zunanjih institucij

Izpopolnitev kadrovske baze
in kadrovskih podatkov v
Propisu, izdelava statističnih
poročil za zunanje
uporabnike (SURS)

Izvedba, spremljanje in
poročanje o javnih objavah
prostih delovnih mest

Prijavljanje novozaposlenih
v zavarovanje na ZZZS in
vseh kadrovskih sprememb
z obrazci M1,M2 in M3

Spremljanje in izvedba
habilitacijskih postopkov od
vložitve vloge do izdaje
odločbe v skladu z ZUP ter
sodelovanje v postopkovnem
delu s službami UP

Izvedba planiranih
habilitacijskih postopkov

Delno realizirano: sistem
Propis še vedno ni
zadovoljivo orodje za
izdelavo raznih izpisov s
pomočjo katerih bi si
olajšali izdelavo raznih
poročil s kadrovskega
področja za zunanje in
notranje uporabnike.
Kadrovska baza Propis je
v celoti prenesena na UP,
razen področja habilitacij.
Realizirano: vse objave
DM in prijave v
zavarovanje z M obrazci
so bile uspešno izvedene.
Realizirano: zaključenih
je bilo cca. 30
habilitacijskih postopkov
za izvolitve v nazive
visokošolskih učiteljev,
visokošolskih sodelavcev,
v znanstvenoraziskovalne in
strokovno-raziskovalne
nazive.

UP PEF
Dosegati materialne
standarde primerljive z
UL in UM

Izvajanje nalog, ki jih nalaga
delovno pravna zakonodaja,
pravni akti UP in UP PEF s
kadrovskega področja, organi
UP in UP PEF ter zaposleni
na UP in UP PEF na
kadrovskem področju.

Pravočasno in kvalitetno
izvedene zadane naloge na
področju kadrovanja.
Poudarek v okviru izvajanja
postopkov zaposlovanja
delavcev od objav prostih
delovnih mest do sklenitev
pogodb o zaposlitvi, pripravi
osnutkov podjemnih in
avtorskih pogodb, vodenju

Delno realizirano
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postopkov izvolitev v naziv,
razni izračuni stroškov dela
in svetovanje na
kadrovskem področju
UP VŠZI
Biti sestavni del
nacionalne hrbtenice
znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju

Zaposlovanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov iz prakse.

Dosegati standarde
primerljive z UL in UM

Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

Pripravljene pogodbe o
zaposlitvi, avtorske in
podjemne pogodbePriprava
pogodb za nove mentorje v
učnih bazah šole za izvedbo
kliničnega in praktičnega
usposabljanja, izvedeni
razpisi za nove zaposlitve in
razgovori s kandidati
Konkretizacija delovnih
nalog s področja
kadrovske službe, pregled
in ureditev personalnih
map zaposlenih,
spremljanje zakonodaje in
sodelovanje pri sprejemu
pravnik aktov UP in UP
VŠZI

Realizirano

Realizirano

UP ZRS
Biti sestavni del
nacionalne hrbtenice
znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju
Dosegati materialne
standarde primerljive z
UL in UM

Skrbniška funkcija in pravna
pomoč pri delovanju organov
in delovnih teles UP ZRS

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih vprašanj
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP ZRS
Ustrezno in tekoče
reševanje upravnih in
pravnih postopkov
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UP REKTORAT IN ČLANICE UNIVERZE
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Finančno pokrita in kvalitetna
izvedba vseh študijskih
programov

Finančno vzdržni programi v
okviru posameznih članic

Redna naloga

Nadgradnja finančno
informacijskega sistema –
podsistem za poročila in
analize za potrebe vodstva
(OLAP)

Kvalitetna poročila kot
podlaga za sprejemanje
odločitev vodstva UP

Nerealizirano: naloga
prenesena v 2011.

Optimizacija delovanja
finančno informacijskega
sistema PROPIS

Pravočasne in kvalitetne
informacije za potrebe
notranjih in zunanjih
deležnikov, prihranek časa
pri knjiženju in poročanju

Delno realizirano: narejen
plan aktivnosti, ki še ni v
celoti realiziran.

Zagotoviti delovanje članic in
rektorata v skladu z
zakonodajo na finančno
računovodskem področju in
internimi akti UP

Učinkovito in pravilno
delovanje oz. poslovanje
članic in rektorata

Realizirano: vse aktivnosti so
bile realizirane skladno z
načrtom.

Optimizacija in racionalizacija
v delovanju finančno
računovodskih služb

Učinkovita finančno
računovodska služba

Delno realizirano: zaključena
faza skupnega obračuna plač
in drugih prejemkov
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UP REKTORAT (pokriva tudi UP FHŠ, UP PEF in UP ŠD)
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev modula (enotna
informacijska rešitev) za
spremljanje raziskovalnega
in projektnega dela

Računalniško podprto
vodenje

Pripravljena pilotska
predstavitev, poročilo za KR,
v teku priprava zahtev za JN

Nadaljevanje PROPISA
(dodatna funkcionalnost)

Računalniško podprto
vodenje (bolje, hitrejše in
kvalitetnejše odločanje)

Nerealizirano: naloga
prenesena v 2011.

Vzpostaviti celovito voden
proces vodenja javnih naročil

Računalniško podprto
vodenje

Delno realizirano: pripravljen
pregled možnih rešitev na
trgu, v pripravi prezentacija

Vzpostavitev enotnega
dokumentacijskega sistema

Računalniško podprto
vodenje

Delno realizirano: pripravljena
razpisna dokumentacija,
predstavitev na KR, KDD,
začetek JN v novembru 2010

Informatizacija prijav
mednarodnih študijskih
izmenjav

Računalniško podprto
vodenje

Nerealizirano: naloga
prenesena v 2011

OLAP nad podatki

Realizirano: nakup in
implementacija Eduroam
AAI, povezljivost med
univerzami LJ, MB, KP

Enoten postopek
avtentikacije (sistem) v UP

Zmanjšanje števila gesel
potrebnih za dostop do
storitev UP

Postavitev ustrezne
informacijske infrastrukture
na novih lokacijah (kampus
Livade, Sonce)

Ustrezna, kvalitetna in
stroškovno učinkovita
postavitev IT infrastrukture
na novih lokacijah

Zagotavljanje stroškovno
učinkovite mob. in fiksne
telefonije (nivo UP)

Stroškovno in kvalitetnejše
vodeno področje (kategorija
strošek-kvaliteta storitve)

REDNA NALOGA

Hitrejša in bolj varna
komunikacija z članicami

Zagotovitev redundantnih
inhitrejših povezav na
kritičnih povezavah IS

REDNA NALOGA

Delno realizirano: v pripravi
razpisna dokumentacija za
JN (komunikacijska,
računalniška in UPS
oprema)

Vzpostavitev povezave z UP
SD, hitrejša povezava z
vozlišči preko UP FHŠ
Vzpostavljeno delovno okolje
(povezljivost) v novih
prostorih UP FAMNIT

Vzpostavitev arhive na
področju programske in
strojne računalniške opreme.

Varnost podatkov
Delovanje sekundarnih
lokacij
Delujoče varnostne kopije na
sekundarni lokaciji

Upoštevaje obstoječo
strukturo in finančne
možnosti vzpostavljena
arhiva, v Kampusu Livade bo
rešitev celovito zaključena.

Aktivno sodelovanje s
ponudniki IT rešitev

Cenovno izboljšanje pogojev,
večji razpon storitev za UP

Redna naloga

Vzdrževanje delovanja
obstoječega sistema

Delujoče omrežje s čim višjo
razpoložljivostjo vseh storitev

Redna naloga

Obnovitev licenc programske
opreme

Obnovljena pogodba,
delujoča programska oprema

Redna naloga
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na UP
Manjši stroški – skupna
nabava
Operativni zagon novega
računalniškega središča UP

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Kvalitetnejše in stroškovno
učinkovitejše delovanje
računalniškega okolja, manj
izpadov (elektrika, pretrgan
kabel).

Vzpostavljeno centralno
vozlišče na lokaciji UP FHŠ.

Organizacijska sprememba
delovanja informatike UP

Boljše in kvalitetnejše
poslovanje.

Delitev vlog, povezljivost
celote

Odgovornost – pristojnost

Pripravljen popis stanja po
članicah, predstavljen predlog
na KR, sledi priprava navodil,
pravilnikov.

Dostopnost storitev UP

Večja varnost in pokritost
delovanja rešitve

Realizirano

Arhiva postopkov, navodila
za interni in eksterni kader

Realizirano

Stroškovno in časovno
kvalitetno zagotavljanje
potrebnih sredstev

Redna naloga

Sodelovanje med UP in
ARNES na področju skupnih
projektov

Zagotavljanje dodatnih
informacij za izboljšanje
delovanja DID (MVZT),
dodatni finančni viri za
skupne zadolžitve

Redna naloga

Promocija in evalvacija
odprtokodnih rešitev na UP

Evalvacija odprto-kodnih
rešitev na UP

Realizirano

Vodenje skupnih projektov
na UP

Boljše in kvalitetnejše
poslovanje

Redna naloga

Poenotena nabava
računalniške strojne opreme
UP

Sedaj poteka še aktivnost
selitve Arnes-ovega vozlišča.

Priprava in vodenje postopka
nabave, skupni dogovori z
dobavitelji

Odgovornost – pristojnost

Javna naročila (vodenje
javnih naročil male vrednosti)

Zagotavljanje ustrezne
kvalitete

Redna naloga

Manjši stroški,
transparentnost nakupa,
vzdrževanja
UP FHŠ
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Dostopnost do informacijskih
virov

Delujoči sistemi v prostorih
fakultete:

- študentsko omrežje
- pedagoško-administrativno
omrežje

- EDUROAM omrežje
- videokonferenčni sistem
fakultete

- - namenski laboratoriji

Realizirano:

- študentsko omrežje
- pedagoško-

administrativno omrežje

- EDUROAM omrežje
- videokonferenčni sistem
- namenski laboratoriji
(GIS, audio–video
laboratorij)

(GIS, audio–video
laboratorij)

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in

Transparentnost poslovanja

Poenotenje in poenostavitev
poslovanja (hitrejše in bolj
pregledno posredovanje

Delno realizirano. Projekt
skupnega računovodskega in
kadrovskega programa je bil
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podatkov univerzi).

voden na ravni univerze. Na
UP FHŠ program ni
dokončno vzpostavljen,
realizacija se nadaljuje v letu
2011.

Posodobljena spletna stran,
nova strukturiranost
podatkov

Realizirano

Besedilo o študijskih
programih v angleškem
jeziku

Nerealizirano

Dvig kakovosti pedagoškega
in raziskovalnega procesa

Nerealizirano: načrtovana
sredstev za čitalniška mesta
niso bila dodeljena.

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Informatizacija

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Uvedba e-izobraževanja

Aplikacija in poskusna
uporaba programa in
priprava ustreznih gradiv za
kombinirano poučevanje in eizobraževanje pri petih
predmetih v okviru študijskih
programov prve stopnje

Realizirano v manjšem
obsegu

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

E-obveščanje

Samostojno delo zaposlenih,
večja mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih

Realizirano v manjšem
obsegu

Izboljšana in dodatna
čitalniška mesta za študente

Višja izkoriščenost omrežja
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Aktivna uporaba
informacijsko komunikacijske
tehnologije

Večja izraba IKT
Poenostavljena in hitra
komunikacija med študenti in
visokošolskimi učitelji ter
upravo fakultete

Realizirano v manjšem
obsegu

Poenostavitev dela učiteljev
in sodelavec
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Informatizacija in varnost

Večja informacijska podpora
(nova računalniška
informacijska tehnologija)

Realizirano

Večji nabor znanja
Večja varnost pri hrambi
podatkov
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Varstvo pri delu
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Redni nadzor nad sistemi
upravljanja novih prostorov

Realizirano

Optimalni in varni pogoji dela

Realizirano

Redno vzdrževani prostori in
oprema

Realizirano

Konstanten nadzor in
opredelitev ukrepov na
področju varstva pri delu in
varstva pred požarom

Realizirano

Nadzor na delovanjem
dvigala

Realizirano
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Redno upravljanje strojnih in
elektro- instalacij

Delno realizirano: strojne in
elektro-instalacije niso
primerno vzdrževane zaradi
kadrovskega primanjkljaja

Optimalni pogoji dela glede
na zmožnosti prostorov

Realizirano

Manjši stroški storitev
vzdrževanja fakultete in
rektorata

Delno realizirano: zaradi
kadrovskega primanjkljaja

UP FM
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev dokumentnega
sistema UP

Popis dokumentov in
določiti dobo hrambe
Pregled in ocena
ponudnikov celovite
elektronske hrambe in
arhiviranja dokumentov

Nerealizirano: razlog je v
tem, da se je projekt začel na
UP se bomo vključili v skupni
sistem.

Pregled in ocena
ponudnikov celovite
elektronske hrambe in
arhiviranja dokumentov
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Nadgradnja sistema za
elektronsko pošto

Nabava strojne opreme in
nadgradnja poštnega
strežnika

Realizirano

Ureditev telefonskih
odzivnikov v referatu z
uporabo IP telefonije

Ureditev telefonskih
odzivnikov v referatu

Nerealizirano: ni bilo
finančnih sredstev

Izdelava intranet portala UP
FM

Izdelava intranet portala

Nerealizirano

Vzpostaviti EDUROAM
brezžično omrežje na vseh
lokacijah UP FM.

Izdelava EDUROMa na
lokaciji Trg Brolo 12

Nerealizirano: ni bilo
finančnih sredstev.

Izdelava elektronskih plakatov
na UP FM

Postavitev elektronskega
plakata v ŠS Celje in ŠS
Škofja Loka

Nerealizirano: ni bilo
finančnih sredstev.

Nadgradnja strojne opreme za
in vzpostaviti sistem za dostop
do knjižničnih baz

Dostop do knjižničnih od
doma za študente in
zaposlene UP FM

Nerealizirano: ni bilo
finančnih sredstev, postavlja
pa se tudi vprašanje
avtorskih pravic za takšen
dostop do spletnih baz.

Zamenjava zastarelih
računalnikov in nadgradnja
avdio opreme

Zamenjava računalnikov v
računalniški učilnici v ŠS
Celje, zamenjava
obrabljenih računalnikov in
računalniške opreme

Realizirano

Pregled potreb po
skupinskem obveščanju
zaposlenih in objavi
dokumentov

Zamenjava in nadgradnja
računalniške opreme in
avdio-video opreme
UP FAMNIT
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in

Nadgradnja računalnikov
uprave

Nadgrajeni računalniki
uprave

Realizirano
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UM
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Prenova dela mrežne
opreme na članici

Izboljšano delovanje
komunikacijskih storitev in
možnost redundance v
primeru izpada

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Nadgradnja strežniške
infrastrukture

Povečane pomnilniške
kapacitete strežnikov

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Razširitev diskovnega polja

Razširitev dostopnega
diskovnega prostora

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Opremljanje nove
računalniške učilnice

Delujoča nova računalniška
učilnica

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev varnostnih kopij
na sekundarni lokaciji

Delujoče varnostne kopije na
sekundarni lokaciji

Delno realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Nabava programa za
izdelavo urnika

Olajšana izdelava urnika,
naprednejša spletna
predstavitev

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Vzpostavitev sistema za
sledenje in odpravo napak

Učinkovitejša podpora
strokovnim službam na
članici

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Integracija vseh računalnikov
uprave v aktivni imenik

Izboljšane možnosti
sodelovanja med strokovnimi
službami na članici

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Nabava stacionarnih in
prenosnih računalnikov za
nove zaposlene

Omogočeno delo novim
zaposlenim na članici

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Opremljanje novih prostorov
(nabava računalnikov in
komunikacijske opreme) v
najetih prostorih UP FAMNIT

Novi prostori opremljeni in v
uporabi

Realizirano

UP PEF
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Varno in učinkovito delovanje
računalniškega sistema z
nadgradnjami

Varen in učinkovit ter
nadgrajen informacijski
sistem. Uporabniku
prijaznejša podpora s
hitrejšim nudenjem pomoči.

Realizirano: postavitev
omrežja v novi domeni PEF,
vklop vseh uporabnikov in
pripadajoče periferne opreme
na domeno

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Sodelovanje pri postopkih za
organizacijsko spremembo
organiziranja in delovanja
sektorja za informatiko UP

Boljše operativno
funkcioniranje računalniško
informacijske podpore na
ravni UP

Realizirano: usklajeno z
sektorjem za informatiko na
UP.

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev avtomatskega
podatkovnega arhiva

Vzpostavljen avtomatski
podatkovni arhiv in s tem
zagotovljena varnost
podatkov

Delno realizirano: aktivnosti
izvaja sektor za informatiko
UP.

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Izboljšanje delovanja
elektronske pošte

Boljše in kvalitetnejše
delovanje, manjši stroški
delovanja, odgovornosti in
pristojnosti deljene z UP

Delno realizirano: migracija
uporabnikov iz
prostokodnega sistema na
MS Exchange

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Obnovitev licenc programske
opreme

Obnovljene licence
programske opreme in
manjši stroški zaradi skupnih

Realizirano: obnovljene
licence za programsko
opremo SPSS.
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nabav
UP PINT
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

Nadgradnja računalnikov
uprave

Nadgrajeni računalniki
uprave

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

Prenova dela mrežne
opreme na članici.

Izboljšano delovanje
komunikacijskih storitev in
možnost redundance v
primeru izpada.

Delno realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Nadgradnja strežniške
infrastrukture

Povečane pomnilniške
kapacitete strežnikov

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Razširitev diskovnega polja

Razširitev dostopnega
diskovnega prostora

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev varnostnih kopij
na sekundarni lokaciji

Delujoče varnostne kopije na
sekundarni lokaciji

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Vzpostavitev sistema za
sledenje in odpravo napak

Učinkovitejša podpora
strokovnim službam na
članici

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Integracija vseh računalnikov
uprave v aktivni imenik

Izboljšane možnosti
sodelovanja med strokovnimi
službami na članici

Realizirano

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Nabava stacionarnih in
prenosnih računalnikov za
novozaposlene

Omogočeno delo
novozaposlenim na članici

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Študentom približati e-učenje
Učiteljem omogočiti boljše
delo v e-učilnici
Učiteljem in zaposlenim
omogočiti dobre delovne
pogoje

Nadaljevanje vzpostavitve
sistema, postavljeno ogrodje
za odjemalce in
avtentifikacijo uporabnikov

Realizirano: sistem
vzpostavljen, dostopnost
omogočena vsem
študentom/uporabnikom.

Izboljšanje/obnovitev opreme

Realizirano: oprema
nabavljena po planu v
celotnem obsegu.

Izboljšanje povezljivosti
informacijskih sistemov

Realizirano: informacijski
sistemi so bolje povezani.

Povečanje varnosti omrežja
in notranje povezljivosti

Realizirano: varnost omrežja
je enaka ali kanček boljša,
notranja povezanost je
izboljšana.

Izboljšanje komunikacijskih
tokov znotraj članice in
navzven

Realizirano: komunikacijski
tokovi znotraj članice in
navzven so izboljšani.

Varovanje podatkov

Realizirano: varovanje
podatkov je nekoliko
izboljšano zaradi posodobitve
opreme/nosilcev podatkov.

UP VSZI
Dosegati standarde
primerljive z UL in UM

Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

Specifikacije izdelane,
izpeljava naročila

Realizirano: specifikacije so
bile izdelane in naročilo
izpeljano.

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
Zamenjano čim več
zastarelih osebnih
računalnikov

Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

152

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Vzpostavitev, povezava v
omrežje in optimiziranje os.
računalnikov

Nerealizirano: zamenjave
zastarelih računalnikov ni bilo
možno izvesti v letu 2010, ker
se je računalnike nabavilo
šele konec leta (december
2010). Iz istega razloga ni
bila izvedena vzpostavitev,
povezava v omrežje in
optimiziranje os.
računalnikov.

Nagraditev omrežja UP VŠZI
v GB.

Realizirano: specifikacije in
nabava so bile izvedene

Zamenjava aktivne mrežne
opreme študentskega in
akademskega omrežja UP
VŠZI:

Nerealizirano: zamenjava
aktivne omrežne opreme
(stikala, požarni zid) ni bilo
možno izvesti v letu 2010, ker
se je nabavo izpeljalo šele
konec leta.

Izdelava specifikacij, nabava
Zamenjava stikal
Zamenjava in nadgradnja
požarnega zidu
Dosegati standarde
primerljive z UL in UM

Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

UP VŠZI povezana v optično
omrežje
Izvedba aktivnosti za
povezavo

Realizirano: optična
povezava je bila
vzpostavljena.

Vzpostavitev in testiranje
povezave
Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

Zmogljivejši spletni strežnik
nabavljen in vzpostavljen

Realizirano: izdelava
specifikacij in nabava
strežnika so izvedene.

Izdelava specifikacij, nabava

Nerealizirano: vzpostavitev
strežnika ni bilo možno izvesti
v letu 2010, ker se je nabavo
izpeljalo šele konec leta
(december 2010).

Vzpostavitev strežnika

UP ZRS
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Nakup strojne opreme za
potrebe raziskovalnega dela

Povečan razpoložljiv diskovni
prostor na uporabnika

Nerealizirano: izostanek
razpisa ARRS za
raziskovalno opremo

Menjava računalnikov

Nakup računalnikov

Realizirano

Dokup računalniške opreme

Nakup računalniške opreme

Realizirano

Vzpostavitev elektronske
baze raziskovalnih podatkov

Vzpostavljen koncept

Realizirano: pilotna verzija je
bila predstavljena
raziskovalcem in je bila
prenesena v produkcijsko
fazo v novembru.

Vzpostavitev brezžičnega
raziskovalnega omrežja na
vseh lokacijah UP ZRS

Delovanje brezžičnega
raziskovalnega omrežja na
lokacijah Koper, Izola, Piran
in Valdoltra

Delno realizirano: razlog za
nepopolnost je v neprimerno
oblikovanem razpisu MVZT,
ki je raziskovalne članice
univerz izvzel iz razpisa.

Vzpostavitev brezžičnega
raziskovalnega omrežja na
vseh lokacijah UP ZRS

Integracija dislociranih enot v
domeno UP ZRS

Realizirano: dislocirane enote
so bile integrirane v domeno
UP ZRS.
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Komentar FAMNIT: naloge na področju informatike so bile skoraj v celoti realizirane. Delno realiziran
je bil le cilj vzpostavitve varnostnih kopij na sekundarni lokaciji. V 2010 so bile potrebe po diskovnem
prostoru večje od načrtovanih, zato je fakulteta novo diskovno polje uporabila na sami članici, v letu
2011 pa načrtujemo ureditev primernega diskovnega polja za namen varnostnih kopij.
5.7.5

Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje s tveganji, notranje kontrole ter
notranji nadzor)

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Urejeno notranje revidiranje

Izvedba korektivnih ukrepov

Delno realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Urejeno notranje revidiranje

Izdelan strateški revizijski
načrt za določeno obdobje
ter letni načrt revizij na UP

Realizirano

V skladu z izvedbenim planom nadzora na UP, ki je bil izdelan na podlagi Kratkoročnega letnega
plana notranjega revidiranja na UP za leto 2010/11, so bili na določenih področjih notranji nadzori
opravljeni s ciljem izvedbe korektivnih ukrepov in opozarjanja na morebitne nepravilnosti , pri čemer
sledi:
1. nadzor nad internim pravilnikom: Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih
telefonov,
2. interni nadzor nad pravilnostjo vhodnih podatkov za operativni obračun prejemkov zaposlenih
(1. faza – -kadrovski podatki),
3. nadzor nad internim pravilnikom: Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih
kontrol na UP,
4. nadzor nad internim pravilnikom: Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega
servisa,
5. nadzor nad plačami zaposlenih: plačna skupina J (dodatek za italijanščino). Revidiranec: vse
članice UP in rektorat,
6. nadzor korektnosti postopkov pri vpisu študentov v višji letnik, po merilih za prehode,
7. nadzor izvajanja študijskih programov.
Interni nadzor nad pravilnostjo vhodnih podatkov za operativni obračun prejemkov zaposlenih (1. faza
– kadrovski podatki) je še v postopku izvedbe, saj se izvaja parcialno zaradi obsežnosti naloge.
Notranji kontroli na področju:
1. nadzor nad vlaganjem sredstev v tuje nepremičnin,
2. nadzor nad višino najemnin za nepremičnin,
ki sta bili prav tako predvideni za izvedbo v letu 2010, nista bili izvedeni, zaradi neusklajenosti
podatkov. Navedena notranja nadzora bosta izvedena v letu 2011.
Dodatno pa so bili izvedeni še nadzori posameznih strokovnih služb neodvisno od kratkoročnega
letnega plana in izvedbenega plana.
Ugotovitve:
V večini internih nadzorov večje kršitve niso bile ugotovljene, v primeru da so kršitve bile ugotovljene,
pa je bil dotični revidiranec oz. so bili revidiranci opozorjeni. Prav tako se je določil rok za odpravo
kršitev oz. nepravilnosti. V primeru da je bila kot ukrep ugotovljena premajhna normiranost
določenega področja, je bilo določeni službi naročeno, da pripravi pravo podlago oz. pravilnik za
ureditev področja.
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Upravne naloge kontrolinga

V letu 2010 je prišlo do spremembe v organizaciji strokovnih služb na nivoju UP, tako da se funkcija
kontrolinga opravlja v okviru sektorja za finance in računovodstvo.
Glavni cilj kontrolinga še naprej ostaja vzpostavitev enotnega sistema planiranja, poročanja in
analiziranja na ravni UP ter s tem zagotavljanje kvalitetnih informacij za spremljanje poslovanja in
poslovno odločanje.

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT IN ČLANICE UNIVERZE
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

FINANČNI VIDIK: Delovanje
v skladu s planiranimi
nalogami in stroški

Spremljanje finančnega
načrta

Redna naloga

Ustreznost vsebine poročil in
drugih nalog

Skrb za točnost in
pravočasnost podatkov ter
ustrezna vsebina

Redna naloga

Varčevalni program UP

Stalna izvedba vseh
aktivnosti po varčevalnem
programu UP

Realizirano v skladu z načrti
in predvidenimi finančnimi
učinki
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Upravne naloge pravnega področja

Dolgoročni prednostni cilji
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

Dosegati materialne
standarde primerljive z UM in
UL

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju
organov
in
delovnih teles UP ZRS

Sprejeti pravni akti in začetek
uporabe v letu 2010

Realizirano v okviru
delovanja KIN UP ZRS

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih vprašanj

Realizirano

Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP ZRS

Realizirano

Ustrezno in tekoče reševanje
upravnih in pravnih
postopkov

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Postopki nostrifikacij

Zaključek vseh
nostrifikacijskih postopkov v
zakonitih rokih za vloge,
vložene vloge v letu 2010 in
zaključek postopka na
podlagi vloge, vložene v letu
2009

Realizirano: zaključek vseh
nostrifikacijskih postopkov v
zakonitih rokih za vloge,
vložene vloge v letu 2010;
postopek na podlagi vloge,
vložene v letu 2009 ni bil
ustavljen.

Rektorat
Ureditev stanja nepremičnin

Urejeno zemljiškoknjižno
stanje za nepremičnine, kjer
obstaja pravna podlaga za
vpis; za ostale nepremičnine
pričetek in izvajanje vseh
potrebnih aktivnosti za
ustrezno ureditev stanja.

Nerealizirano: kljub
večkratnim pisnim pozivom
na MVZT in MŠŠ še ni prišlo
do prenosa lastninske
pravice na nepr. v k.o.
Portorož ter sklenitve pogodb
o uporabi stvarnega
premoženja države za
nepremičninah na naslovu
Cankarjeva 5 v Kopru (objekt
UP PEF in UP FM) in Polje
42 v Izoli (objekt UP VŠZI).

UP FAMNIT
Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles UP FAMNIT

Sprejeti pravni akti in začetek
uporabe v letu 2010

Delno realizirano

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih vprašanj
Tekoče izvajanje postopkov
volitev in imenovanj
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP FAMNIT
Sprejet Pravilnik o volitvah
organov UP FAMNIT
Ustrezno in tekoče reševanje
upravnih in pravnih
postopkov
UP FAMNIT, UP PINT

Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri

Sprejem ter izvajanje
manjkajočih pravilnikov in

Delno realizirano
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drugih internih aktov v letu
2010:
- Pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega
gradiva
- Pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov, ključev,
pečatov UP FAMNIT in UP
PINT
- Pravilnik o varstvu pri delu
ter požarni varnosti
- Sprejete spremembe in
dopolnitve Pravil o
organizaciji delovanju UP
FAMNIT in UP PINT
UP PEF

Izvajanje nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti UP in
UP PEF, organi UP in UP
PEF ter zaposleni na UP in
UP PEF na vseh področjih
dela fakultete

Pravočasno in kvalitetno
izvedene zadane naloge,
pripravljeni ustrezni izdelki,
nudena pomoč za nemoteno
izvajanje osnovne dejavnosti
fakultete

Delno realizirano.

UP FTŠ Turistica
Sodelovanje pri postopkih
sodne registracije

Vpis LP v ZK

Delno realizirano: UP je pri
MVZT sprožila postopek
pridobitve listin (dovoljenj) za
vpis LP v ZK.

Pripravljanje dokumentacije
in obrazcev ter vodenje
evidenc v postopkih javnega
naročanja

Izvedba planiranih javnih
naročil male vrednosti
(JNMV) v skladu s predpisi

Delno realizirano:
prilagajanje kriterijev pri
izvedbi JNMV v skladu z
ZJN-2b (Ur.l. RS, št.
19/2010).

UP VŠZI
Zagotoviti nemoteno
delovanje administrativnih
služb in študijskega procesa

Pregled in sprejem potrebnih
pravilnikov

Realizirano

Skrb za učinkovito delovanje
drugih strokovnih služb UP
VŠZI
UP ZRS

Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju
organov
in
delovnih teles UP ZRS

Sprejeti pravni akti in začetek
uporabe v letu 2010

Realizirano v okviru
delovanja KIN UP ZRS

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih vprašanj

Realizirano

Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP ZRS

Realizirano

Ustrezno in tekoče reševanje
upravnih in pravnih
postopkov

Realizirano
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Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delu strokovnih služb UP
ZRS

Sprejem ter izvajanje
manjkajočih pravilnikov in
drugih internih aktov v letu
2010:
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano v obliki internih
navodil, sprejetih na podlagi
internih aktov UP

- Pravilnik o upravljanju in

hrambi dokumentarnega
gradiva

- Pravilnik o uporabi in

varovanju prostorov,
ključev, pečatov UP ZRS

- - Pravilnik o varstvu pri

delu ter požarni varnosti
UP PINT

Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles UP PINT

Sprejeti pravni akti in začetek
uporabe v letu 2010

Realizirano

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih vprašanj
Tekoče izvajanje postopkov
volitev in imenovanj
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP PINT
Ustrezno in tekoče reševanje
upravnih in pravnih
postopkov

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Rektorat
Urejeno stanje pogodb

Tekoče vpisovanje pogodb v
register pogodb

Realizirano: sprotno
vpisovanje pogodb v
elektronsko evidenco

Delovanje UP na podlagi
urejenih pravnih aktov

Pravilnik o postopkih
sklepanja avtorskih in
podjemnih pogodb

Delno realizirano.

Spremembe in dopolnitve
Statuta UP

-

Pravila o sklepanju in
vrednotenju dela po
avtorskih in podjemnih
pogodbah na UP

-

Pravilnik o disciplinski
odgovornosti študentov
UP

Spremembe pravilnika o
disciplinski odgovornosti
študentov
Akt na podlagi zadnjega
odstavka 24. člena Statuta
UP
Pravilnik upravnem
poslovanju

Sprejeti sledeči interni akti:

Dodatno sprejeti akti:

-

Pravila o delovanju
sklada za pedagoško
odličnost UP ter
spremembe in dopolnitve
teh pravil

-

Pravilnik o disciplinski
odgovornosti in postopkih
prenehanja delovnega
razmerja zaposlenih na
UP

-

Pravilnik o založniški
dejavnosti UP

-

Akt o delovanju založbe
UP

-

Navodila za postopek

Pravilnik o odvzemu
znanstvenega naziva
Akt o organizaciji univerze in
članic
Pravilnik o organiziranosti
univerzitetnih centrov in
kateder
Pravilnik o delovanju
Študentskega sveta UP in
študentskih svetov članic

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
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Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
obravnave in sprejemanja
programov na UP

-

Pravilnik o tutorskem
sistemu na UP

-

Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah pravilnika
sklada za znanstveno
odličnost UP

-

Pravilnik sklada za razvoj
UP

-

Navodila o načinu
zapisovanja imena
delodajalca UP

-

Pravilnik o izobraževanju,
izpopolnjevanju in
usposabljanju javnih
uslužbencev UP

-

Nova pooblastila rektorja
za dekane/direktorje
članic.

Interni akti v postopku
priprave:

-

Spremembe in dopolnitve
Statuta UP

-

Pravilnik upravnem
poslovanju

-

Pravilnik o odvzemu
znanstvenega naziva

-

Pravilnik o delovanju
Študentskega sveta UP
in študentskih svetov
članic

Reorganizacija pravnega
sektorja UP

Izvedena reorganizacija

Delno realizirano: večja
pravna podpora strokovnim
službam članic UP

Skrbniška funkcija pravne
službe

Skrb za vodenje sodnih
postopkov

Realizirano: redno,
pravočasno in strokovno
izvajanje pravne pomoči za
strokovne službe rektorata in
članice UP ter izvajanje
skrbniške funkcije in nudenje
pravne pomoči organom in
delovnim telesom UP

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje podporne
dejavnosti – pravna pomoč
strokovnim službam rektorata
in članicam UP, skrbništvo
nad UO UP
UP VŠZI
Na posameznih upravnih
področjih prispevati k
centralizaciji organiziranosti
in upravljanja, ki sodijo v
skupen interes vseh članic
univerze.

Centralizacija računovodske,
kadrovske in informacijske
službe

Delno realizirano: v letu 2010
je bila izvedena centralizacija
računovodske službe.

UP ZRS
Izboljšanje izvajanja upravnoadministrativnih in strokovnotehničnih nalog

Postopno prenašanje
izvajanja posameznih nalog z
uprave UP ZRS na upravo
univerze

Delno realizirano: izboljšanje
nekaterih nalog predstavlja
zamudno poslovanje in
podvajanje dela:
– vpisi v program propis v
skupni službi rektorata
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Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
–

Izboljšanje izvajanja upravnoadministrativnih in
gospodarskih nalog v zvezi z
izvajanjem dejavnosti UP
ZRS iz drugega odstavka 24.
člena Statuta UP

Učinkovito in ažurno
izvedene naloge
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izpolnjevanje obrazcev v
kadrovski službi članice,
nadzor na dan izplačila
plač

Delno realizirano: izdaja
računov onemogočena za
dejavnost po 24. členu
Statuta UP, zaradi tehničnih
značilnosti računovodskega
programa in neskladna s
trenutno veljavnim
pooblastilom rektorja
direktorju.

OPOMBE:
Rektorat UP: v sektorju za pravne zadeve UP so bile v letu 2010 skrbno izvedene vse naloge na
področju nudenja pravne pomoči pri delovanju organov in delovnih teles ter strokovnih služb UP.
UP FHŠ: upravne naloge pravnega področja vodi rektorat UP.
UP FM je v letu 2010 opravila pregled internih aktov in jih uskladila z internimi akti univerze. Dostop do
internih aktov je omogočen prek spletnega portala ŠIS (študentski informacijski sistem). Pravilniki, ki
so namenjeni študentom UP FM, so dostopni tudi na spletni strani UP FM.
UP FAMNIT: razlog, da cilji niso bili v celoti realizirani, je posledica dejstva, da fakulteta nima
zaposlenega pravnika. Kljub temu je fakulteta v letu 2010 pravočasno izvedla vse nujne postopke, v
leto 2011 pa so prenesene naloge vezane na oblikovanje novih pravilnikov; sprejete so bile le
spremembe in dopolnitve Pravil o organizaciji in delovanju UP FAMNIT.
UP PEF: tudi na pravnem področju na UP PEF dela samo ena delavka, katere obseg nalog zajema
tudi splošne zadeve, kar pomeni da večino nalog s tega področja prevzema kar tajnik fakultete. Tako
so bile izvedbene naloge, kot so priprava osnutkov novih pravnih aktov za delovanje fakultete ali
spremembe in dopolnitve obstoječih pravnih aktov, pravna in deloma administrativna podpora
organom in delovnim telesom UP PEF, priprava osnutkov pogodb in drugih pravnih aktov ter pravnih
mnenj, izvedba postopkov javnega naročanja ter svetovanje pri vseh pravnih in upravnih zadevah.
Dejstvo je, da so naloge bile izvedene, a zaradi zgoraj navedenih razlogov nekatere od teh niso bile
izvedene pravočasno.
UP PINT: vzrok delno (ne)realiziranih kratkoročnih ciljev sta bili še v letu 2010 močno kadrovsko
podhranjeni splošna služba in tajništvo. Konec leta 2010 pričakujemo z zaposlitvijo svetovalca
direktorja in dveh strokovnih sodelavk, ki so bile zaposlene zaradi porasta novih projektov (predvsem
ESS strukturni skladi in Intereg projekti), izboljšanje na teh področjih dela. V Letnem programu dela za
leto 2011 so naloge bolj specifično opredeljene, plan ukrepov in nalog za dosego teh ciljev pa v fazi
priprave.
UP ŠD so upravne naloge s pravnega področja izvajali skupaj s službami rektorata UP.
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Varčevalni program

30. 9. 2009 je Upravni odbor Univerze na Primorskem sprejel Varčevalni program UP. Pred
izvajanjem Varčevalnega programa UP smo beležili večje število dobaviteljev oz. izvajalcev za storitve
oz. blago, saj je vsaka članica oz. rektorat reševal/-a svojo nabavo kot je menil/-a, da je zanj/-o
najbolje. Cenovno pa je vsaka članica oz. rektorat dosegal/-a le nizke popuste.
Po izvajanju aktivnosti (skupni javni razpisi) na nivoju UP se je število dobaviteljev oz. izvajalcev
znižalo, cenovno pa smo zaradi skupnih obsegov poslov dosegli, veliko nižje cenovne postavke in to
za prav vse storitve oz. blago. V skladu z Varčevalnim programom UP je bilo v letu 2010 na nivoju UP
izvedenih 26 javnih naročil. Učinki vseh aktivnosti v sklopu Varčevalnega programa UP se kažejo sicer
postopoma oz. z zamikom, pa vendar lahko govorimo tudi že o prvih prihrankih(glej tabelo ).
Tabela: Prihranki v letu 2010 - doseženi s skupnimi JN na nivoju UP
Javno naročilo

Prihranek/letno (v EUR)

Čiščenje

30.000

Električna energija

24.000

Zavarovanje
Nabava računal. in programske opreme
Skupaj

2.736
58.102
114.838

V tabeli niso vključena JN, če ne potekajo najmanj eno leto.

Članice v LPD 2010 niso posebej opredelile ciljev in nalog na tem področju, saj se Varčevalni program
izvaja na nivoju UP v skupni službi rektorata. Različni strokovni delavci članic, v odvisnosti od
predmeta javnega razpisa, stalno sodelujejo in po izboru dobavitelja oz. izvajalca izvajajo dogovorjena
naročila storitev oz. blaga.
Vse članice izvajajo aktivnosti v sklopu Varčevalnega programa UP.
Dodatno poročilo po članicah – izvedene aktivnosti poleg Varčevalnega programa UP
UP FHŠ:
1. ohranjanje manjšega števila izbirnih predmetov,
2. ohranjanje izbirnih predmetov, ki so skupni dvema ali več študijskim programom,
3. ohranjati večje število študentov pri vajah predvsem pri predmetih 1. letnika Studiuma generale,
pri čemer se druga skupina vaj (tako asistentskih kot lektorskih ur) kot pedagoška obveznost
sodelavca oz. učitelja upošteva in plačuje le v višini 50 %,
4. izvedba nekaterih letnikov istih študijskih programov (t. i. cikličnost) in nekaterih vsebinsko
sorodnih predmetov različnih študijskih programov skupaj,
5. uvedba cikličnosti za vse študijske programe, razen za Medijske študije in Medkulturno jezikovno
posredovanje, kjer je vpis dovolj visok,
6. pri programih 2. stopnje se temeljni predmeti izvajajo v zmanjšanem obsegu,
7. druga skupina vaj se izplača oz. upošteva v višini 50 % celotne pedagoške obremenitve, ravno
tako vsaka nadaljnja skupina pri istem predmetu,
8. izplačilo delovne uspešnosti se ne izplačuje,
9. okrepitev projektnega in raziskovalnega dela ter prerazporeditev zaposlenih na sredstva
iz tega naslova.
UP FAMNIT je izvajala varčevalne ukrepe v skladu s sklepi Upravnega odbora UP, tako na ravni
izvajanja študijskih programov (prekrivanje izvedbe predmetov več programov/letnikov, znižanje urnih
postavk za delo po podjemnih in avtorskih pogodbah), pri stroških dela upravno-administrativnih služb
(skupne službe UP FAMNIT in UP PINT – kadrovska, računovodstvo, raziskovanje; majhno število
zaposlenih v upravno-administrativnih službah) ter
pri materialnih stroških (študentsko delo,
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reprezentanca, stroški telefona, nabava laboratorijske in druge opreme, stroški pisarniškega materiala
in drugo).
Članica nima službenih avtomobilov, prav tako nima posebej organiziranega varovanja objektov;
slednje je urejeno posredno prek najemodajalca.
UP PEF je zaradi prenizkega financiranja redne študijske dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije
več let izvajala radikalne samostojne varčevalne ukrepe. Kot je razvidno iz programov dela in poročil o
delu preteklih let, je šlo predvsem za racionalizacijo izvajanja redne študijske dejavnosti. Ker ta
predstavlja poglavitni del vse dejavnosti UP PEF, je navedeno pomenilo varčevalne ukrepe na
praktično vseh področjih dela. Povečali smo število študentov v skupinah in s tem zmanjšali število
skupin ter ciklično izvajali predmete. Vse to pa ob znatnih varčevalnih ukrepih pri delu nepedagoških
delavcev in pri vseh materialnih stroških. Vzdrževanje takih ukrepov bi dolgoročno pomenilo znatno
zmanjševanje kakovosti dela na članici.
Ob dodatnih sredstvih, ki jih članica prejema, ob izvajanju prenovljenih in novih študijskih programov
vseh stopenj, povečanem številu izvajanih programov, povečanem številu študentov, novih
dislociranih enotah, povečanem znanstveno-raziskovalnem delu in povečanem številu pedagoških in
nepedagoških delavcev, s seboj prinaša znatno povečanje prihodkov iz vseh virov za vse dejavnosti
fakultete, kar pomeni, da varčevalni ukrepi ne morejo biti neposredno vidni. Njihov učinek bi lahko
merili le v primeru, da bi ostajal obseg dela in prihodkov nespremenjen. Vsekakor pa je članica skrbela
za gospodarno rabo prejetih sredstev.
Članica je tudi v letu 2010 nadaljevala izvajanje varčevalnih oz. proti-kriznih ukrepov, ki jih je Vlada RS
v letu 2009 sprejela in nadgradila z dodatnimi ukrepi. Nekatere ukrepe je izvajala neposredno (npr.
ne-izplačevanje delovne uspešnosti, zamik odprave plačnih nesorazmerij pri plačah javnih
uslužbencev …), saj so bili ti sprejeti s pravnimi akti na ravni celotne Republike Slovenije, druge pa
posredno prek Varčevalnega programa na UP.
UP FTŠ Turistica je v letu 2010 izvedla naslednje varčevalne ukrepe za znižanje stroškov na vseh
področjih:
1. povečali smo aktivnosti za pridobitev prihodkov iz naslova opravljanja tržne dejavnosti fakultete z
namenom pridobitve dodatnih sredstev. Pred sklenitvijo vsake pogodbe in izvedbo posamičnih
aktivnosti smo izdelali kalkulacije in določili skrbnike. Izvajali smo samo tržne dejavnosti, ki so
zagotavljale pokritje neposrednih in posrednih stroškov in presežek prihodkov nad odhodki,
2. na podlagi povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela smo ponovno ažurirali obstoječe
evidence in od zaposlenih pridobili izjave o njihovi dejanski oddaljenosti od delovnega mesta,
3. v ceniku članice smo znižali honorarje za izvedbo dela v študijskem procesu, in sicer na podlagi
avtorskih, podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju,
4. izvajalcem avtorskih in podjemih pogodb smo priznavali znižano kilometrino za plačilo prevoza v
višini 15 % od cene goriva,
5. na minimalno raven smo zmanjšali in omejili stroške reprezentance (podelitve diplom, prireditve
na šoli ipd.),
6. zmanjšali in racionalizirali smo stroške fotokopiranja, tako da smo najeli fotokopirne stroje in
vzpostavili lastno fotokopirnico,
7. knjige in vse nove publikacije za knjižnico so se naročale tako, da se je podalo predhodno pisni
predlog (na obrazcu), natančneje predlog za izdajo naročilnice, ki ga odobri dekanja. Pred tem
mora zahtevek preveriti knjižničarka, ki s podpisom potrdi, da takšne knjige še ni v knjižnici,
8. povečali smo normative za izvajanje študijskega programa (večje skupine študentov pri izvajanju
vaj) in tako privarčevali na stroških dela. To smo izvajali do oktobra 2010, nakar smo zaradi
zagotovitve kakovosti število študentov pri vajah zopet zmanjšali, kar je povečalo stroške dela za
tri mesece poslovanja,
9. racionalizirali smo izdajo publikacij z omejevanjem stroškov za neavtorske storitve (recenzije,
izdelava prelomov, tiskanje ipd.),
10. za storitve, ki jih je naša tehnična služba lahko izvedla v lastni režiji, nismo najemali zunanjih
izvajalcev,
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11. z oktobrom 2010 smo ukinili plačila za mentorstva in zagovore diplomskih, magistrskih in
zaključnih projektnih nalog.
UP PINT: ukrepi v skladu z varčevalnim programom tečejo intenzivneje že od leta 2009. Poleg
ukrepov, ki so bili vzpostavljeni v letu 2009, je direktor članice izdal ukrep, ki določa zmanjšano
izplačilo oz. povračilo stroškov za službena potovanja zaposlenih na članici. Ukrep vključuje
zmanjšanje skupnega zneska povračila stroškov pri uporabi osebnega vozila, kjer se določi vrednost
kilometrine.
Varčevalni program UP
Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Varčevalni program Univerze
na Primorskem

Pričakovani rezultati v letu
2010
Optimizacija delovnih
procesov, racionalizacija
izvedbe JN in združevanja
vseh možnih aktivnosti na
enem mestu.

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano: skupno smo
izvedli 26 javnih naročil na
nivoju UP.
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NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
Skrb za slovenščino

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Biti sestavni del hrbtenice
znanja z odličnostjo v učenju
in poučevanju

Razvoj Centra za slovenski
jezik in kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra v širši
regiji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Priprava in izvedba več
programov za učenje,
izpopolnjevanje,
predstavljanje in uveljavljanje
slovenskega jezika in kulture

Realizirano: priprava in
izvedba več programov za
učenje, izpopolnjevanje,
predstavljanje in uveljavljanje
slovenskega jezika in kulture

45 EILC Erasmus študentov
(zimski, letni termin)

Realizirano: 45 EILC Erasmus
študentov (zimski, letni
termin)

80 udeležencev Poletnih
tečajev slovenskega jezika na
Slovenski obali »HALO,
TUKAJ SLOVENSKI
MEDITERAN!« (mednarodna
udeležba)

Realizirano: 60 udeležencev
Poletnih tečajev slovenskega
jezika na slovenski Obali
»HALO, TUKAJ SLOVENSKI
MEDITERAN!« (mednarodna
udeležba)

17 dodiplomskih in
podiplomskih študentov
Lektorata slovenščine kot
drugi/tretji jezik na Univerzi
Ca’Foscari v Benetkah

Realizirano: 17 dodiplomskih
in podiplomskih študentov
Lektorata slovenščine kot
drugi/tretji jezik na Univerzi
Ca’Foscari v Benetkah

30 udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega jezika

Realizirano: 10 udeležencev
nadaljevalnega tečaja
slovenščine kot tujega jezika

Izpit iz znanja slovenščine kot
drugega/tujega jezika na
ravni B1 in B2 za študente
tujce Univerze na
Primorskem:

Realizirano: 10 študentov
tujcev Univerze na
Primorskem

20 študentov tujcev na
Univerzi na Primorskem
60 udeležencev
profesionalnega
usposabljanja strokovnih
delavec v vzgoji in
izobraževanju

Realizirano: 60 udeležencev
profesionalnega
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju

Dodatna učna pomoč dijakom
tujcem pri učenju slovenščine
kot drugega/tujega jezika v
okviru obvezne študijske
prakse in prostovoljnega
dela:

Realizirano: 20 dijakov tujcev
na Srednji tehniški šoli Koper

20 dijakov tujcev na Srednji
tehniški šoli v Kopru
PSD: Slovenščina kot
drugi/tuji jezik v homogenih in
heterogenih razredih:

Realizirano: 30 udeležencev
(osnovnošolski in
srednješolski učitelji)

30 udeležencev
(osnovnošolski in
srednješolski učitelji,
profesorji)
Povezovanje, vzpodbuda in

Dodatno realizirano: 32
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Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Postati prepoznavna univerza
v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Razvoj Centra za slovenski
jezik in kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra v širši
regiji
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Pričakovani rezultati v letu
2010
usposabljanje na področju
slovenskega jezika in kulture
za učitelje in novinarje v
zamejstvu

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
učiteljev s slovenskih šol v
Italiji

Mednarodna znanstvena
konferenca Sistemskofunkcijsko jezikoslovje (julij
2010); organizator: UP PEF

Realizirano: 100 udeležencev
(domačih ih tujih
jezikoslovcev)

100 udeležencev (domačih ih
tujih jezikoslovcev)
Projekt Razsvetljenstvo: 180
dijakov Gimnazije Koper

Realizirano: 180 dijakov
Gimnazije Koper

Priprava gradiv pri
poučevanju slovenščine kot
drugega/tujega jezika v okviru
projekta Lingua net: 100
udeležencev mednarodne
udeležbe

Realizirano: 100 udeležencev
mednarodne udeležbe
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Visokošolska prijavno-informacijska služba

Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) deluje v okviru Sektorja za izobraževanje in
kakovost UP. V letu 2010 je VPIS UP izvajala splošne naloge s področja dela službe in prijavnosprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov (izven
Evropske unije) v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov na UP.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov in državljanov držav Evropske unije v 1.
letnik dodiplomskih študijskih programov na UP je po pooblastilu izvajala Visokošolska prijavnoinformacijska služba Univerze v Ljubljani (VPIS UL). VPIS UL je za te kandidate po potrebi izvajala
tudi postopke priznavanja za nadaljevanje izobraževanja.
Dolgoročni prednostni
cilji
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Kratkoročni prednostni
cilji
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku

Pričakovani rezultati v
letu 2010
Spremljanje in spoznavanje
celotnega prijavnosprejemnega postopka za
vpis

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

Informiranje članic, organov
in komisij UP ter
potencialnih kandidatov za
vpis
Skrbništvo nad spletno
stranjo VPIS (slovenščina,
angleščina, italijanščina)

Realizirano

Ažurno objavljanje
informacij na spletni strani
VPIS UP
Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in jugovzhodne
Evrope

Izvedba prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov

Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske študijske
programe UP

Realizirano

Svetovanje kandidatom pri
vseh vprašanjih glede
prijavno-sprejemnega
postopka in možnostih vpisa
v dodiplomske študijske
programe UP
Priprava in sprejem
rokovnika prijavnosprejemnega postopka za
vpis 2010/11 na Senatu UP

Realizirano

Izvedba postopkov
priznavanja za namen
nadaljevanja izobraževanja
tujih državljanov v 1. l.
dodiplomskega študija UP

Realizirano

Izdaja odločb o priznavanju
za namen nadaljevanja
izobraževanja
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov
(sprejemanje in obdelava
prijav, komunikacija s
kandidati, obravnava
prošenj in vprašanj, izvedba
izbirnega postopka, priprava
sklepov, obravnava pritožb)
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Realizirano

Pisarna za študentske domove

Dolgoročni prednostni
cilji
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL
in UM

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovati v nacionalnem
sistemu subvencioniranja
nastanitev študentov

Vključevanje v pripravo
nacionalnega razpisa
(MVZT, UL, UM in UP) za
subvencioniranje bivanja
študentov

Realizirano

Sodelovati v nacionalnem
sistemu subvencioniranja
nastanitve študentov

Uskladitev cen storitev in
stanarin UP ŠD s
smernicami MVZT in UP

Realizirano: cene so
usklajene

Zagotavljati kakovostno
ponudbo storitev

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

Realizirano

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev UP
za obdobje 2009–2013

Pridobitev novih ležišč na
Slovenski obali in v drugih
visokošolskih središčih
(Sežana in Nova Gorica)

Delno realizirano, in sicer s
povečanjem števila
subvencioniranih ležišč

KOMENTAR:
UP ŠD v letu 2010 niso uspeli povečati števila ležišč za študente v študentskih domovih oziroma
drugih javnih domovih. To vrzel so v dogovoru z MVZT presegli tako, da so povečali število subvencij
za bivanje študentov pri zasebnih najemodajalcih.
Kazalniki pisarne za študentske domove
Kazalnik
Število študentov, za katere se ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril za subvencioniranje
bivanja
Število študentov, za katere se ponovno (na podlagi
pritožbe) ugotavlja izpolnjevanje pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja
Število tujih študentov v javnih študentskih domovih
na krajših izmenjavah v RS
Število tujih študentov v javnih študentskih domovih,
ki so redno vpisani na dodiplomski študij

Ocena za študijsko leto
2010/11

Realizacija v študijskem letu
2010/11

2000

1666

0

0

4

4

0

0
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UNIVERZITETNI ŠPORT

Dolgoročni
prednostni cilji

Kratkoročni
prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

realizacija v letu 2010

CENTER ZA ŠPORT UP
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Dvig kakovosti
programa
univerzitetnega športa

Imenovanje predstojnika
CŠUP

Nerealizirano

Zaključek akreditacije
programov športa,
ovrednotenimi z ECTS
kreditnimi točkami

Realizirano

Sprejem poslovnika o
delovanju CŠUP

Nerealizirano

Sodelovanje s slovenskimi
univerzami

Realizirano

Sodelovanje z univerzami
v tujini

Nerealizirano

Zaposlitev športnega
pedagoga in sekretarja

Nerealizirano

Sklenitev sporazuma s
Srednjo tehnično šolo
Koper o souporabi
telovadnice

Realizirano

Izvedene športne vsebine

Realizirano

Izvedba programa veslanja
v Izoli

Delno realizirano (v Izoli ni bilo
odziva študentov na vadbo
veslanja; vadbenih kapacitet v
Izoli nismo pridobili zaradi
prezasedenosti.)

Pridobitev dodatnih
vadbenih kapacitet v Izoli
(Livade) in Portorožu
Postati
prepoznavna
univerza v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem prostoru

Aktivno športno
udejstvovanje
študentov UP in
sodelovanje na
športnem področju

Ekipe za: veslanje,
jadranje, futsal, košarko,
rokomet,odbojko

Delno realizirano (ekipe za
futsal, košarko in odbojko)

Čim boljši odziv študentov
na ponujenih športnih
vsebinah

Realizirano

Pridobiti dijake –
bodoče študente za vpis
na UP
Usposobljen strokovni
kader za vodenje športne
rekreacije,
badmintona,nordijske hoje,
učitelja smučanja in
deskanja

Realizirano

Sodelovanje in dosežen
dober rezultat na
državnem prvenstvu

Realizirano

Izvedena veslaška in
jadralna regata

Realizirano

Izvedeno mednarodno
športno srečanje v športnih
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Dolgoročni
prednostni cilji

Kratkoročni
prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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realizacija v letu 2010

igrah
UP FAMNIT
Postati
prepoznaven
dejavnik
razvoja
lokalnega okolja

Udejstvovanje v športni
dejavnosti - aerobika

Izvedba aerobike

Realizirano

UP FHŠ
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Organizirano druženje
Psihofizična sprostitev in
zabava študentov s pomočjo
športa, zaradi česar se bo
povečala koncentracija pri
učenju.

Nerealizirano: obštudijske
dejavnosti so se osredotočale
na kulturne dogodke.

Druženje in spoznavanje
študentov med različnimi
visokošolskimi zavodi
Dodatna promocija študentov
fakultete
UP FM
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Povečati zanimanje
študentov za aktivno
soustvarjanje interesnih
dejavnosti

Udeležbe na univerzitetnih
tekmovanjih znotraj univerze,
na državnem nivoju,
evropskem in svetovnem
nivoju

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Povečati kakovost in
pestrost s področja
obštudijske dejavnosti
študentov

Večje zadovoljstvo
študentov in pripadnost
šoli
Večja prepoznavnost
študenta na lokalni,
regionalni in nacionalni
ravni ter v turističnem
oziroma s turizmom
povezanim gospodarstvom

Realizirana uvedba strokovnih
ekskurzij in obštudijskih
ekskurzij z vsebino
turizmaPonovni zagon in
aktivnost skupine Animacija
Turistica z nastopi na vseh
prireditvah fakultete

UP VŠZI
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Čista desetka –
sofinanciranje udeležbe
študentov UP VŠZI*

Spoznavanje študentov vseh
fakultet UP

Realizirano

Druženje med študenti
Navezovanje novih stikov
Neformalno sodelovanje med
študenti

Dosegati
materialne
standarde
primerljive z UL in
UM

Organizacija športnih
aktivnosti za študente
UP VŠZI*

Vzbuditi skrb za zdravo in
aktivno življenje študentov
UP VŠZI

Realizirano

Druženje študentov UP VŠZI
Najem telovadnice na
Gimnaziji Nova Gorica

UP PEF
Postati
prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Promocija zdravega
načina življenja

Osveščenost študentov o
zdravem načinu življenja,
zadovoljstvo študentov ob
udeležbi na organiziranih
dejavnostih

Nerealizirano
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DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE

5.10.1 Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP)
Dolgoročni
prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Postati prepoznaven dejavnik

Sodelovanje

razvoja lokalnega okolja

lokalno

univerze

skupnostjo

gospodarstvom

s

z
in

ciljem

zagotoviti kakovosten prenos

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba projekta Podjetna
Primorska 2009/10: izvedba
44 urne podjetniške šole, 10
poslovnih načrtov, 3 nova
podjetja

Realizirano: izvedena 44
urna podjetniška delavnica
za 22 udeležencev finalistov
in 7 mladih raziskovalcev UP
ZRS, UP FM, UP VŠZI; 13
poslovnih načrtov – od tega
za 3 spin-off podjetja; 3 nova
ustanovljena podjetja v letu
2010 – opomba 1

Izboljšanje in nadgradnja
storitev za nastajanje spin-off
podjetij in inštitutov: priprava
programa delovanja,
vključitev v neformalno
mrežo TTO Slovenije

Realizirano: pripravljen
osnutek programa delovanja,
dopolnitev pravilnika v
postopku odobritve,
pridobitev 5.000 EUR
dodatnih sredstev preko
MVZT, vključitev v
neformalno slovensko mrežo
TTO

Izvedba i. šole: študenti rešijo
vsaj eno nalogo enega
podjetja

Delno realizirano

Pridobiti potrditev za pričetek
izvedbe EU projektov:

Realizirano: pridobljeni oz.
odobreni projekti:

– SLOVENIJA ITALIJA:
pričetek izvedbe enega
strateškega projekta in dveh
standardnih projektov in
priprava ene prijave na nov
razpis – IPA ADRIATC –
odobritev vsaj enega projekta

- strateški projekt
SLOVENIJA ITALIJA: KNOW
US

znanja uporabnikom

– SEE: odobritev vsaj enega
projekta
– MEDITERAN: odobritev
projekta EASYFINANCE

opomba 2

- SLOVENIJA
HRVAŠKA:INTERINO
- MEDITERAN:EASY
FINANCE in RETAIL REPRO
- IPA ADRIATIC:METRIS
PLUS

OPOMBE:
1. Ustanovitev spin-off in start up podjetij:
V okviru Podjetne Primorske so se prijavile tri članice za ustanovitev spin-off podjetij – UP FHŠ,
UP ZRS in UP TURISTICA, ki so naredile poslovne načrte. Spin-off podjetje UP TURISTICA je v
ustanavljanju. Predvidena ustanovitev je v začetku leta 2011. Za ostali dve članici se podjetniški
ideji še razvijata, da bosta pripravljeni za vstop na trg.
2. Prva izvedba i. šole se je načrtovala že v drugem semestru 2009/10 oz. februarja 2010. Promocija
pri članicah in pridobitev podjetij s strani UIP je bila izvedena. Izvedba i. šole se prenese v drugi
semester 2010/11 zaradi zagotavljanja kreditnih točk in s tem pravno formalnega priznavanja
izobraževanja. UP FM je akreditirala izbirni predmet Snovanje in izpeljava podjetniških zamisli, ki
prinese 9 kreditnih točk. Prek mobilnosti študentov znotraj UP se predmeta lahko udeležijo tudi
študenti ostalih članic. Sodelovala bodo 3 podjetja. Pridobili smo tudi nove vire financiranja za
izvedbo preko EU projekta KNOW US.
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5.10.2 Ameriški kotiček UP
Dolgoročni
prednostni cilji

Kratkoročni
prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Postati
prepoznavna
univerza v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem prostoru

Obveščanje študentov
in druge zainteresirane
javnosti o študiju v ZDA
in ZDA nasploh

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

Realizirano: število študentov,
zainteresiranih za študij v ZDA in
ZDA se je nasploh povečalo.

Izvedba prireditev s
poudarkom na kulturi in
izobraževanju

10 izvedenih kulturnih ali
izobraževalnih prireditev
(predavanja, tematska
konferenca, literarni
večeri, filmske projekcije,
razstave itd.)

Realizirano s presežkom: v
Ameriškem kotičku je bilo
izvedenih 17 dogodkov.

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovanje s
slovenskimi in obalnimi
kulturnimi in
izobraževalnimi
institucijami
Vzpostavitev
sodelovanja z
univerzami v ZDA

Najmanj 2 izvedeni DVK
z ameriškimi univerzami
Vzpostavljeno
sodelovanje z ameriškimi
univerzami
Boljša prepoznavnost UP
v ameriškem
visokošolskem prostoru

Boljša prepoznavnost
centra in UP

Objave v slovenskih
medijih
Ažurirana spletna stran
Povečano število
obiskovalcev AK UP
Boljša prepoznavnost AK
UP in UP

Delno realizirano: izvedena je bila
ena (1) DVK, a se je ob tem
povečala prepoznavnost UP v
ameriškem visokošolskem
sistemu. K temu so pripomogli tudi
obiski ameriških profesorjev iz
Minesote, Havajev, Indiane.

Realizirano: v letu 2010 je bil AK
omenjen v slovenskih medijih,
enkrat na spletnem portalu
obala.net in drugič s člankom v
edinem študentskem časopisu UP.
Spletna stran je bila ažurirana,
število obiskovalcev se je povečalo
in povečala se je tudi
prepoznavnost AK.
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5.10.3 Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP)
Dolgoročni
prednostni cilji
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Vzpostaviti učinkovit
model asimetrično
integrirane univerze

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Izvedba 2 informativnih
dogodkov

Vzpostavitev referenčnih
virov za sodelovanje z
gospodarstvom

Dostopna ažurirana baza
raziskovalnih kompetenc

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano: dogodek UP za
podjetja je bil izpeljan v juniju, z
udeležbo DG Enterprise.
Realizirano: krepitev sodelovanja z
Japonsko v sodelovanju z
Veleposlaništvom Japonske in
JETRO Dunaj.
Realizirano

Izdelana dva tehnološka
pregleda raziskovalnih inštitutov
Oblikovani dve tehnološki
ponudbi raziskovanih inštitutov

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Poročilo na podlagi izvedene
analize

Regionalni CRPI - nerealizirano, saj
je vezano na delovanje Sveta
zaupnikov.

Delujoča spletna platforma
Mreža odličnosti

Delno realizirano: izpadel je vir
financiranja - MVZT Razvojne
naloge Univerze.

Nastanek 5 grozdov

Nerealizirano

Program za Svet zaupnikov in
Konzorcij NIT

Nerealizirano: Svet zaupnikov UP
se še ni znova konstituiral.

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Prijava na razpis za znanstveni
park

Nerealizirano: vodilni partner (Luka
Koper) je odstopil od projekta dan
pred iztekom roka.

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Prijava na nacionalni razpis

Realizirano

Postati odlična
raziskovalna
univerza

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Izvedba 6 izobraževalnih
dogodkov

Realizirano: izvedeno na članicah
univerze

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom in
potencialnimi uporabniki
znanja

Izvedba enega izobraževanja
(marec 2010)

Realizirano: izvedeno izobraževanje
na temo projektnega managementa
v EU programih s 55 udeleženci

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja
Postati prepoznavna
univerza v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem prostoru

Skupna prijava enega projekta
na mednarodne razpise
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5.10.4 Karierni center UP
Univerza na Primorskem je soustanovitelj Kariernega centra, katerega namen je, da študentom
omogoči dostop do pomembnih zaposlitvenih informacij in tesnejši stik z lokalnim gospodarskim
okoljem ter dostop do aplikativnih znanj v lokalnem gospodarstvu.
Dolgoročni prednostni
cilji
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Kratkoročni prednostni
cilji
Razvoj kadrov KC UP

Pričakovani rezultati v letu
2010
Zrelost članov
Nova znanja
Suverenost

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano:

- Povečala se je zrelost
članov.

- Pridobili smo nova
znanja.

Večja zmožnost nudenja
znanja navzven

- Povečala se je suverenost

Spoznavanje lastnih
zmožnosti in sposobnosti

- Z različnimi izobraževanji

zaposlenih.

smo povečali zmožnost
nudenja znanja navzven.

- Skozi proces pridobivanja
znanja spoznavamo
lastne zmožnosti in
sposobnosti, ki jih
nenehno nadgrajujemo.

Udeležba na:

- mednarodni konferenci
Novi pristopi h karierni
orientaciji

- mednarodni konferenci

Veščine vodenja kariere

- usposabljanju in

pridobitev dovoljenja
Centra za
psihodiagnostična
sredstva za izvajanje
Hollandovega testa
poklicnih interesov

- udeležba na seminarju

za pridobivanje sredstev
NVO v organizaciji
CNVOS

V letu 2010 je prišlo do
kadrovske reorganizacije in
zamenjave kadrov na KC
UP.
Kompetenčni portfelj

Izdelati kompetenčne portfelje
vsaj 50 študentom UP oz.
drugim uporabnikom

Nerealizirano: od januarja
2010 do avgusta 2010 je
bilo delovanje KCUP močno
omejeno oz. onemogočeno
zaradi finančnih in
kadrovskih težav, kar se je
odrazilo v nedoseganju
nekaterih postavljenih ciljev.

Okrogle mize in posveti

Izvedba načrtovanih okroglih
miz z udeležbo vsaj 100
študentov UP

Nerealizirano: od januarja
2010 do avgusta 2010 je
bilo delovanje KCUP močno
omejeno oz. onemogočeno
zaradi finančnih in
kadrovskih težav, kar se je
odrazilo v nedoseganju
nekaterih postavljenih ciljev.
Dve okrogli miza sta bili
načrtovani v okviru projekta
UP, vendar se je izvedba
projekta zavlekla.
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji
Predstavitve KC UP na
članicah UP

Pričakovani rezultati v letu
2010
Zagotoviti boljšo
prepoznavnost KC UP v
univerzitetnem okolju (med
študenti, zaposlenimi)
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano:

-

V prvem tednu oktobra
smo delovanje in
aktivnosti KC UP
predstavili študentom in
brucom na članicah
Univerze na Primorskem.

- Naše aktivnosti smo

promovirali na spletni
strani UP in spletnih
straneh članic UP.

- Promocija aktivnosti prek
študentskih svetov članic
UP

- Promocija na prireditvi
Šoup bazar

- Promocija na prireditvi
Šoup tržnica

- Promocija na prireditvi
Šoupen

- Z omenjenimi aktivnostmi
smo izboljšali
prepoznavnost KC UP v
univerzitetnem okolju.

Skrbništvo Štipendijskega
sklada UP

Zaključek razpisa za
Štipendijski sklad UP za
študijsko leto 2010/11 in izbor
štipendistov v skladu s
pravilnikom in merili o
dodelitvi štipendij iz
Štipendijskega sklada UP

Skrbništvo nad
štipendijskim skladom UP je
prevzela Univerza na
Primorskem

Vključitev štipendistov v
dejavnosti KC UP in pomoč
pri načrtovanju kariere
Povezovanje s trgom dela

Organizacija študijske prakse
za vsaj 20 študentov
Osebni obiski pri delodajalcih,
obisk vseh zainteresiranih
delodajalcev in vseh večjih
delodajalskih organizacij v
lokalnem okolju in regiji
Vzpostaviti sodelovanje z
največjimi zaposlovalci v
lokalnem okolju in regiji
Vzpostaviti bazo informacij o
kadrih, ki so v regiji najbolj
iskani in jo objaviti na spletni
strani KCUP
Pomoč
študentom/diplomantom pri
razgovorih za zaposlitev

Delno realizirano
Od januarja 2010 do
avgusta 2010 je bilo
delovanje KCUP močno
omejeno oziroma
onemogočeno zaradi
finančnih in kadrovskih
težav, kar se je odrazilo v
nedoseganju nekaterih
postavljenih ciljev.
Organizacija študijske
prakse za vsaj 20 študentov
ni bila izvedena.
Obiskali smo nekaj
potencialnih delodajalcev,
Agencijo M servis, Zavod
za zaposlovanje, vendar to
ni bila naša prioriteta v tem
obdobju, saj je potrebno
najprej vzpostaviti sistem in
bazo študentov, ki jo bomo
lahko ponudili potencialnim
delodajalcem.
Sodelovanje z največjimi
zaposlovalci še ni
vzpostavljeno, saj je
potrebno pred tem
vzpostaviti sistem in
storitve, ki bodo vzbudili
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
zanimanje za sodelovanje s
KC UP med največjimi
zaposlovalci.
V decembru smo naredili
raziskavo o potrebah
kadrov v naši regiji.
Študentom smo v okviru
delavnic, ki smo jih
organizirali, ponudili pomoč
pri pridobivanju kompetenc
za uspešno opravljanje
razgovora za zaposlitev.
Študentom smo svetovali
tudi preko e-maila, večje
promocije o individualnem
svetovanju nismo naredili,
ker nismo imeli primernih
prostorov za izvajanje.

Delavnice in predavanja
»Koraki do zaposlitve«

Zagotoviti udeležbo 100
študentov UP na
predavanjih/delavnicah
»Koraki do zaposlitve«
Izvedba 2 ciklov
predavanj/delavnic
Izvedba usposabljanja

Realizirano:
Izvedli smo dva sklopa
delavnic »Koraki do
zaposlitve«, prvega 25. 11.
2010 in drugega 22. 12.
2010; vsak sklop je bil
razdeljen na 4 delavnice z
naslovom:»Kaj so naše
kompetence?«, »Odlike
dobrega življenjepisa«,
»Branje in razumevanje
zaposlitvenih oglasov«
in»Priprava na zaposlitveni
razgovor«. Oba sklopa je
izvajal dr. Bor Rozman.
V LPD 2010 je bil zastavljen
cilj udeležba 100 študentov
na omenjenih delavnicah,
vendar je ta nerealen , saj
je za kakovostno izvedbo
delavnice nujno omejiti
udeležbo na 15-20
udeležencev, kar smo tudi
storili.

Delavnice Načrtovanje
kariere

Izvedba vsaj 1 delavnice v
sodelovanju z UiP

Realizirano: v decembru
2010 smo izvedli delavnico
Načrtovanje Kariere v
sodelovanju s UIP, kjer so
udeleženci v prvem delu
spoznali delovanje UIP in
njihove večje projekte, v
drugem delu so pridobili
teoretično znanje s
področja načrtovanja
kariere in pisanja
kariernega načrta, v tretjem
delu so napisali lastni
karierni načrt.

Predstavitev uspešnih
karier

Izvedba 4 večerov s
predstavitvami uspešnih
karier

Delno realizirano: od
januarja 2010 do avgusta
2010 je bilo delovanje
KCUP močno omejeno oz.
onemogočeno zaradi
finančnih in kadrovskih
težav, kar se je odrazilo v
nedoseganju nekaterih
postavljenih ciljev.
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Izvedli smo dva večera z dr.
Borom Rozmanom, ki je bil na
voljo študentom za
neformalno druženje po
izvedenih delavnicah. dr. Bor
Rozman je med izvedbo
delavnic predstavil svoje
izkušnje, razvoj in poglede na
dosežene uspehe v
preteklosti.

Organizacija
informativnega tedna

Vzpostaviti sodelovanje s
svetovalnimi delavkami na
lokalnih srednjih šolah in tako
zagotoviti večjo udeležbo
dijakov
Vključitev 100 dijakov
lokalnih srednjih šol v
dejavnosti, izvedene v okviru
Informativnega tedna KCUP

Nerealizirano: organizacija
informativnega tedna za
dijake je bila predvidena od
22. 2. do 26. 2. 2010,
vendar ni bila izvedena. Po
avgustu 2010 je bila
izvedba informativnega
tedna za dijake nesmiselna.

Posredovanje informacij o
študijskih programih UP
dijakom in zagotovitev
prepoznavnosti le teh med
dijaki
Zagotoviti sodelovanje vseh
članic UP na Informativnem
tednu, tako da bodo vse
posredovale promocijsko
gradivo
Povezovanje s sorodnimi
organizacijami

Skupno delovanje na
področju kariernega
načrtovanja uporabnikov
Skupna izobraževanja in
pridobivanje dodatnih znanj
Prijave skupnih projektov na
relevantne razpise
(financiranje, sofinanciranje in
skupno izvajanje projektov)

Promocijska dejavnost

Vse aktivnosti KCUP se
objavijo na spletni strani
KCUP
Vse aktivnosti se objavljajo
na spletnih straneh UP in
ŠOUP ter na spletnih straneh
posameznih pedagoških
članic UP, posameznih
študentskih društev članic UP
Vsaka aktivnost KCUP se
promovira s plakati, ki se jih
obesi na vsa frekventna
mesta po Obali, ter z letaki, ki
so na voljo na frekventnih
točkah ter na posameznih
pedagoških članicah UP
Informacije o aktivnostih
KCUP se razpošljejo z
elektronskega naslova
info@karierni-center.si vsem
uporabnikom in stikom iz

Realizirano: vzpostavili smo
kontakt in sodelovanje z
različnimi organizacijami in
uspešnimi posamezniki na
področju kariernega
razvoja: Glotta nova,
Mladinski ceh, Kadis,
Karierni center Univerze v
Ljubljani, Agencija M servis
CIPS, Zavod republike
Slovenije za zaposlovanje,
Primorsko svetovalno
središče, dr. Bor Rozman,
dr. Jelka Škerjanc.
Realizirano:
Posodobili smo spletni
portal KC UP www.kariernicenter.si , kjer redno
objavljamo aktualne novice,
razpise in dogodke
povezane s kariernim
razvojem in načrtovanjem.
Vse aktivnosti smo objavljali
na spletnih straneh UP,
ŠOUP in članicah UP.
Aktivnosti KC UP smo
promovirali s plakati in
letaki.
Informacije o aktivnostih KC
UP smo pošiljali z
elektronskega naslova
info@karierni-center.si
vsem, ki jih imamo v bazi
podatkov.
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
imenika KCUP
Vzpostavitev skupne baze
elektronskih naslovov vseh
študentov UP
Za vsako aktivnost KCUP se
pošlje sporočilo za javnost
vsem medijem v lokalnem
okolju in širše
Predstavitev KCUP na sejmu
Informativa 09, na ŠOUP
tržnici, na ŠOUP bazarju in
na sejmu Kariera 0
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Za vsako aktivnost so bila
poslana sporočila za
javnost vsem medijem v
lokalnem okolju in širše.
Nismo se udeležili sejma
Kariera, ker je bila udeležba
pogojena z visokimi stroški,
ki si jih nismo mogli
privoščiti.
Predstavili smo se na sejmu
Informativa, na ŠOUP
tržnici, ŠOUP bazarju in
šOuPEN
Predstavili smo se v
sodelovanju z CRPZ na
dogodku UP za podjetja.

Prijave na razpise
(pridobivanje sredstev)

Zagotovitev dodatnih
sredstev/sofinanciranje
programa

Realizirano.
Prijavili smo se na
naslednje razpise:
1) Javni razpis za
sofinanciranje programov in
projektov za otroke in
mladino v mestni občini
Koper za leto 2010 s
projektoma»Individualno
načrtovanje« in »Koraki do
zaposlitve«.
2) Javni razpis za
sofinanciranje programov
za otroke in mladino v
občini Izola za leto 2010 v
sodelovanju z Mladinskim
svetom Izola. Prijavili smo
projekt »Koraki do
zaposlitve«.
3) Priprava projekta
Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela za Javni
razpis za sofinanciranje
razvoja in izvajanja
dejavnosti kariernih centrov
v visokem šolstvu MVTZ
4) Javni razpis za uporabo
sredstev fundacije za
financiranje športnih
organizacij v RS 2011 s
projektom KARA – Program
podpore razvoja poklicne
kariere športnika
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5.10.5 Štipendijski sklad UP
Vodilo UP je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. Štipendijski sklad UP
temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada je ponuditi
delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve v
tej organizaciji.
Dolgoročni prednostni
cilji
Postati prepoznaven
dejavnik lokalnega okolja

Kratkoročni prednostni
cilji
Priprava in izvedba vseh
postopkov za podelitev
štipendij Štipendijskega
sklada UP

Pričakovani rezultati v letu
2010
Sklic seje UO Sklada, ki
potrdi evidence vključenih
študentov v Sklad

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

Posredovanje seznamov
relevantnih študentov
štipenditorjem
Priprava tripartitnih pogodb
o štipendiranju
Podpis pogodb
Izplačilo štipendij za
študijsko leto 2009/10 v
sodelovanju z
računovodstvom UP

Vključevanje štipendistov v
aktivnosti kariernega
razvoja, ki ga vodi KCUP

Priprava osebnostnih
(psiholoških) profilov
Vključitev v individualno
načrtovanje
Priprava kompetenčnih
portfljev

Nerealizirano zaradi
zamenjave vodstva KCUP in
spremenjenih prednostnih
nalog KCUP ter prenosa
skrbništva Sklada na
rektorat UP

Vključevanje štipendistov v
druge dejavnosti KCUP
Priprava štipendistov na
vstop na trg dela
Evalvacija prvega razpisa
Štipendijskega sklada UP v
študijskem letu 2009/10

Priprava predlogov izboljšav
postopkov Štipendijskega
sklada UP
Priprava vsebinske
nadgradnje Sklada
Priprava predlogov
morebitnih sprememb
Pravilnika o štipendijskem
skladu UP

Delno realizirano: z
evalvacijo izpeljave
postopkov v zvezi s
Skladom v letih 2008/09 in
2009/10 so bile podane
smernice za izvajanje
postopkov Sklada v
študijskem letu 2010/2011.
Slednji so potekali bistveno
hitreje kot v preteklih letih.
Predlog sprememb
Pravilnika Štipendijskega
sklada UP je v pripravi.

Priprava in objava razpisov
za Štipendijski sklad UP za
študijsko leto 2010/11

Priprava in objava razpisa
za vlagatelje v Sklad
Oblikovanje evidenc
vlagateljev
Komuniciranje z vlagatelji
Priprava pogodb o vlaganju
Nadzor nad vlaganjem
sredstev
Priprava in objava razpisa

Realizirano
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

za študente, ki se želijo
vključiti v Sklad
Oblikovanje evidenc
študentov
Komuniciranje s študenti
Priprava pogodb o
štipendiranju
Povezovanje štipendistov in
štipenditorjev

Organizacija srečanja
študentov in delodajalcev,
da bi se medsebojno
spoznali, dogovorili o
sodelovanju in predstavili
svoja pričakovanja

Nerealizirano: načrt dela za
leto 2010 je pripravljal
KCUP kot tedanji skrbnik
Sklada. Zaradi sprememb
vodstva KCUP ta nekaj
časa ni deloval, skrbništvo
Sklada pa se je v
nadaljevanju preneslo na
rektorat UP.
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5.10.6 Podiplomska šola UP (POŠ UP)
Dolgoročni prednostni cilji
univerze

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2010

Postati odlična raziskovalna
univerza

Priprava strategije razvoja
POŠ UP 2009 – 2013

Objava strategije razvoja
POŠ UP 2009 – 2013

Delno realizirano:
Strategija POŠ UP v
obravnavi
Kazalniki za
spremljanje v pripravi

Vključevanje podiplomskih
študentov v raziskovalno delo

Delno realizirano:
Sodelovanje na
konferenci Premisliti
doktorski študij, 20.12.
2010
Delno realizirano:
Podpisano soglasje k
pripravi in izvajanju
skupnega študijskega
programa Mednarodni
območni študiji (2.
stopnja) med UL in UP
Predlog sporazuma /
finančne pogodbe za
pripravo in izvajanje
skupnega študijskega
programa Mednarodni
območni študiji v
obravnavi
Predlog skupne diplome
v pripravi
Izvedena dva sestanka
s projektno skupino,
novembra 2010 na UL
FDV in decembra 2010
na UL FF
Nerealizirano: pravila bodo
oblikovana po objavi Meril za
internacionalizacijo
(Nacionalna agencija za
kakovost v visokem šolstvu NAKVIS).
Ni realizirano

Zagotavljanje učinkovitejše
prepletenosti raziskovalne in
študijske dejavnosti

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju

Učinkovitejše povezovanje
UP z ostalimi slovenskimi
univerzami

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb

Sodelovanje pri pripravi 1
študijskega programa 2.
stopnje

Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Vzpostavitev delovanja
Podiplomske šole UP

Objava publikacije Pravila in
postopki izvajanja
podiplomskega študija na UP

Administrativna podpora
članicam pri pridobivanju
sredstev za infrastrukturno
raziskovalno opremo
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Povezati znanje in
raziskovanje v
interdisciplinarnih študijskih
programih

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Priprava razpisa dveh
študijskih programov 2.
stopnje

Ni realizirano: naloga je
prenesena na članice UP.
Programa sta akreditirana,
Dediščinski turizem tudi
razpisan in v izvajanju.
Naloga je v koordinaciji članic
UP.

Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Ni realizirano: POŠ UP ni bila
povabljena k sodelovanju.
Naloga je prenesena na
članice UP.

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb
Priprava elaborata 1
študijskega programa 2.
stopnje
Sodelovanje pri pripravi
študijskega programa 3.
stopnje

Delno realizirano:
Vloga za najavo
ustanovitve
Mednarodne pravne
fakultete, v okviru katere
je predvideno izvajanje
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Dolgoročni prednostni cilji
univerze

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Povečati sodelovanje z
zunanjimi raziskovalnimi
centri, družbenim okoljem in
gospodarstvom

Pričakovani rezultati v letu
2010

Uresničevanje programa o
sodelovanju z domačimi in
tujimi univerzami
Sklenitev novih sporazumov

2 nova sporazuma z
gospodarstvom
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Povečati internacionalizacijo
univerze in članic

Sodelovanje pri izvedbi
študijskega programa 3.
stopnje
Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb
Sodelovanje pri pripravi
študijskega programa 3.
stopnje
Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji
Prijava na razpise v okviru
EU projektov
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
programa
Mednarodni program,
zasnovan na 2. stopnji
Oblikovanje konzorcija
zainteresiranih univerz v
pripravi
Priprava
elaborata
študijskega programa
Delno realizirano:
Predlog programa
spodbujanja
konkurenčnosti
Pomurske regije 20102015 v sodelovanju z
univerzami in
visokošolskimi zavodi:
predlogi projektov 1)
Živeti in delati z okoljem:
optimiziranje
delazmožnosti in
izboljšanje delovne
učinkovitosti 2)
Trajnostno in
konkurenčno kmetijstvo
ter agroživilstvo
Dokumentacija je bila
posredovana na
pristojno službo vlade
RS.
Podpisan sporazum o
ustanovitvi Konzorcija
slovenskih univerz –
znanje in inovativnost za
Pomurje med UP, UL,
UM in UNG
Doktorski študijski
program
Podpisan krovni
sporazum med UP in
ZRC-SAZU
Nerealizirano
Delno realizirano:
Podpisan sporazum za
pripravo in izvajanje
skupnega študijskega
programa
Prenova oziroma
ponovna akreditacija
joint degree programa
Upravljanje različnosti
Delno realizirano:
- Začetek postopka priprave
mednarodnega skupnega
doktorskega programa
Politično-geografski in
edukacijski vidiki
večjezičnosti in
medkulturnosti:
V podpisovanju je pismo
o nameri med
naslednjimi univerzami:
Univerza na
Primorskem, Slovenija;
Univerza v Pulju,
Hrvaška; Univerza v
Oradei, Romunija;
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Dolgoročni prednostni cilji
univerze

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
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Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Univerza v Gdansku,
Poljska; Univerza v
Lodzu, Poljska;
Università Telematica
delle Scienze Umane
UNISU, Italija; Univerza
v Osijeku, Hrvaška;
University v Vidmu,
Priprava osnov za
oblikovanje
meduniverzitetne mreže
na področju politične
geografije in prostorov
etničnega,kulturnega in
političnega stika
Zasnove strukture
centra za preučevanje
široke tematike etničnih,
politično-geografskih in
edukacijskih pojavov v
kontaktnih prostorih
Evrope in sveta

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb med
UP PEF in Dowling College
(ZDA)

Nerealizirano

Sodelovanje pri pripravi
študijskega programa 3.
stopnje
Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji
Prijava na razpis v okviru
programske sheme
ATLANTIS
Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb
Sodelovanje pri pripravi
elaborata študijskega
programa 2. stopnje
Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Delno realizirano:
Podpisano pismo o
nameri za pripravo
skupnega študijskega
programa Latinoameriške študije (LAŠ)
Podpisan trilateralni
meduniverzitetni
sporazum za
sodelovanje na področju
izobraževanja in
raziskovanja
Izvedena dva sestanka
za pripravo skupnega
študijskega programa
LAŠ, in sicer junija 2010
v Kopru in oktobra 2010
v Pecsu; predviden je
tretji usklajevalni
sestanek, in sicer 17.
decembra na Magatrend
Univerzi
V postopku usklajevanja
je priprava sporazuma o
pripravi in izvajanju
skupnega študijskega
programa LAŠ, ki
vključuje vzorec skupne
diplome in strukturo
študijskega programa;
podpis splošnega
sporazuma o pripravi
študijskega programa je
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Dolgoročni prednostni cilji
univerze

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2010

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb
Sodelovanje pri pripravi
elaborata študijskega
programa 3. stopnje
Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Sklenitev ustreznih
sporazumov in pogodb
Sodelovanje pri pripravi
študijskega programa 3.
Stopnje
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
predviden 17. decembra
na Univerzi v
Megatrendu.

Delno realizirano: programa
Upravljanje družbene in
prostorske integracije v
obmejnih in multikulturnih
območjih in Edukacijske
študije večjezičnosti in
medkulturnosti študijskega
sta združena v skupnem
programu Političnogeografski in edukacijski
vidiki večjezičnosti in
medkulturnosti.
Ni realizirano: pobudniki
programa so razvoj
sodelovanja in pripravo
programa ustavili.

Izvedba koordinacijskih
sestankov s partnerji

Utrditi mednarodno vpetost in
zagotoviti mobilnost s
kontinuirano domicilnostjo
tujih študentov

Prenova študijskega
programa

Delno realizirano: začetek
postopka prenove
mednarodnega študijskega
programa Morska biologija:
Program se po novem
glasi Okoljska biologija.
Izvedena dva sestanka,
in sicer v maju 2010 in
oktobru 2010
Usklajevanje
predmetnika skupnega
programa

Načrt gostujočih učiteljev

Delno realizirano: priprava
prve izmenjave študentov z
Univerzo v Gradcu v okviru
študija 3. stopnje Upravljanje
različnosti

Promocija ERASMUS
mobilnosti
Urejanje bivalnih možnosti za
tuje študente in gostujoče
učitelje

OPOMBE:
POŠ UP je naslovila dopis na MNZ glede reševanja vprašanja delovnih pogojev za tuje
visokokvalificirane delavce ter predlagala vključitev UP v pilotni projekt Modra karta, ki ga pripravlja
MNZ.
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5.10.7 Založništvo
V letu 2010 je začela z delovanjem Založba Univerze na Primorskem, ki ne nadomešča založb
posameznih članic. Univerzitetna založba objavlja predvsem publikacije na področjih, ki niso zajeta v
založniških programih posameznih članic, omogoča pa tudi funkcionalno povezovanje založb članic.
Publikacije praviloma izhajajo v elektronski obliki in so prosto dostopne.
Založba ima uredniški odbor, ki ga sestavljajo člani, zadolženi za področja naravoslovja in
matematike, tehnike, prava, ekonomije in poslovnih ved, družboslovja, humanistike, zdravstva, turizma
in edukacijskih ved.
dolgoročni prednostni cilji
univerze

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Začetek delovanja Založbe
Univerze na Primorskem

Sprejem akta o delovanju
založbe, konstituiranje
uredniškega odbora

Realizirano: sprejet je bil Akt
o delovanju Založbe
Univerze na Primorskem,
konstituiran je bil tudi
uredniški odbor.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Začetek izdajanja
znanstvenih monografij in
visokošolskih učbenikov

Izdaja vsaj dveh znanstvenih
monografij ali visokošolskih
učbenikov

Realizirano: izdan je bil en
visokošolski učbenik in ena
znanstvena monografija.

UP FM
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Povečanje vpliva revije
Managing Global Transitions
v mednarodnem prostoru

Vključitev revije v eno od
najpomembnejših
mednarodnih baz

Delno realizirano: revija je
bila vključena v ProQuest,
postopki za sprejem v druge
baze pa še trajajo.

Uveljavitev revije
Management v
mednarodnem prostoru

Vključitev revije v vsaj še eno
mednarodno bazo
Uvrstitev na seznam
sofinanciranih revij za
naslednje leto

Realizirano: revija je bila
vključena v mednarodno
bazo IBZ in na seznam
sofinanciranih revij za leto
2010.

Izdaja čim večjega števila
znanstvenih monografij

Izdaja vsaj desetih
znanstvenih monografij;
sofinanciranje za večino
monografij

Realizirano: izdanih je bilo 15
znanstvenih monografij,
večina je izšla s podporo
JAK.

Priprava novih promocijskih
gradiv

Bolj učinkovita promocijska
gradiva

Realizirano

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

UP FAMNIT
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Soizdajateljstvo revije
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

4 izdane številke revije letno

Delno realizirano: izdane so
bile 3 številke revije.

Postati odlična raziskovalna
univerza

Aktivno sodelovanje pri reviji
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

1- 2 objavi zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP FAMNIT/UP
PINT

Realizirano

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL in
UM

Soizdajateljstvo mednarodne
matematične revije »Ars
Mathematica
Contemporanea«

1 izdana števila revije in 2
zvezka revije

Realizirano
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dolgoročni prednostni cilji
univerze
Postati odlična raziskovalna
univerza

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Aktivno sodelovanje pri reviji
»Ars Mathematica
Contemporanea«

Pričakovani rezultati v letu
2010
1 – 2 objavi zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP FAMNIT/UP
PINT
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

UP PEF
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Vzpostavitev znanstvene
založbe UP PEF

Izdana prva dela v okviru
znanstvene založbe UP PEF

Delno realizirano

UP ZRS
Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evrope

Izdajanje kvalitetnih
znanstvenih člankov in
monografij

2 številki revije Annales
series historia et sociologia

Pridobivanje kvalitetnih tujih
avtorjev
Povečanje zamenjave revij s
tujimi založbami in
univerzami
Postati še bolj prepoznavni v
sredozemskem prostoru
Povečanje prodaje

Realizirano:
2 številki revije Annales
series historia et sociologia
4 številke revije Acta Histriae
2 številki revije Annales
Kinesiologiae

2 številki revije Annales
series historia et naturalis

Realizirano: 2 številki revije
Annales series historia et
naturalis

4 številke revije Acta Histriae

Realizirano: 4 številke revije
Monitor ZSA

10 monografij

Realizirano: 14 monografij; 1
ponatis (didaktični DVD)

6 številk revije Glasnik

Realizirano: 6 števil revije
Glasnik

OPOMBE:
UP FM: UP FM ima lastno založbo, ki izdaja znanstvene in strokovne monografije, zbornike domačih
in mednarodnih konferenc, učbenike ter znanstvene in strokovne serijske publikacije. Založba je leta
2010 izdala 15 znanstvenih monografij, večina jih je izšla s finančno podporo JAK. Večina znanstvenih
monografij je izšla v tiskani in elektronski izdaji. Elektronske izdaje so v celoti prosto dostopne na
spletnih straneh založbe ter prek Digitalne knjižnice Slovenije in spletnega portala EconLit. V letu 2010
so izšle tudi tri strokovne monografije, dva zbornika in več študijskih gradiv. Založba izdaja tudi več
serijskih publikacij, najodmevnejša je mednarodna znanstvena revija Managing Global Transitions, ki
izhaja v angleškem jeziku. V letu 2010 je redno in v skladu z načrtom izdaje izšel celoten 8. letnik (4
številke). Revija izhaja s finančno podporo JAK in je uvrščena v triletni program financiranja. Vključena
je v International Bibliography of Social Sciencies in v EconLit, EconPapers, DOAJ, EBSCO in
Cabell's Directory of Publishing Oportunities, od leta 2010 pa tudi v ProQuest. Vsi članki so pred
objavo recenzirani (vsakega ocenita vsaj dva recenzenta, recenzije pa so narejene po načelu »double
blind«), revija ima mednarodni uredniški odbor, iz tujine pa je tudi večina avtorjev. Založba izdaja tudi
znanstveno revijo Management, ki izhaja v slovenščini in angleščini ter s povzetki v obeh jezikih.
Revija ima mednarodni uredniški odbor, vsi članki so pred objavo recenzirani (vsakega pregledata
vsaj dva recenzenta, recenzije pa so narejene po načelu »double blind«). V letu 2010 so redno in v
skladu z načrtom izdaje izšle vse štiri številke petega letnika. Revija je vključena v EconPapers,
DOAJ, EBSCO in Cabell's Directory of Publishing Oportunities, od leta 2010 pa tudi v IBZ. Revija je v
letu 2010 izhajala s finančno podporo JAK. Vsi članki iz obeh revij so prosto dostopni na spletnih
straneh založbe ter na EconPapers, DOAJ in drugih spletnih portalih.
UP FAMNIT: UP FAMNIT je realizirala cilje, ki si jih je zastavila za leto 2010. Tudi v prihodnje bo
fakulteta nadaljevala s soizdajateljstvom revij »Ars Mathematica Contemporanea« in »BILTEN:
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Ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu«, učitelje in sodelavce pa bo spodbujala k objavam
v revijah.
UP PEF: Na področju založništva se je UP PEF dogovorila z Založbo Annales za soizdajanje svojih
publikacij. Trenutno se urejajo še pravne podlage. Edicija UP PEF pri Annalesu se bo imenovala
Annales Ludus, v okviru katere bo izhajala že omenjena revija Ludus in druge znanstvene monografije
UP PEF. V ta namen je že bila oblikovana celostna podoba edicije: naslovnica in tipične strani revije in
monografij. V procesu imenovanja je tudi mednarodni uredniški odbor revije, članki se zbirajo, prva
številka revije je načrtovana za poletni semester tekočega študijskega leta 2010/11.
UP FTŠ Turistica: Fakulteta se na področju založniške dejavnosti želi uveljaviti na domačem in tujem
trgu na področju izdajanja strokovnih in znanstvenih publikacij s področja turizma. V skladu s tem smo
konec leta 2009 na fakulteti vzpostavili enoto založbe ter v letu 2010 izdali 4 monografije, 2
visokošolska učbenika, 3 zbornike, 2 priročnika in 2 številki znanstvene revije ter druga promocijska
gradiva, kar je primerljivo z letom prej. Zaradi smotrnosti in bolj učinkovitega izvajanja založniške
politike načrtujemo v letu 2011 prenos založniške dejavnosti Turistice na skupno univerzitetno
založbo.
UP VŠZI: V letu 2010 je šola pričela z aktivnim delovanjem na področju založništva, katerega zametki
segajo že v leto 2009. Tako je bil v letu 2010 oblikovan založniški odbor, konec leta pa sprejet tudi
Pravilnik o založništvu UP VŠZI. Pripravljene so bile tri publikacije namenjene zlasti študentom UP
VPZI, ki bodo po ureditvi vseh potrebnih formalnosti tudi natisnjene.
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INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UNIVERZI

Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov Univerze nas Primorskem v letu 2010 je bilo
sprejeto na konstitutivni seji ŠS UP 31. 1. 2011.
Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Povezovanje in
sodelovanje študentskih
svetov na državnem nivoju

Večja informiranost članov
ŠS o aktivnostih na drugih
univerzah

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

Izmenjava idej in izkušenj,
delovanje ŠS na državnem
nivoju
Informiranje in usmerjanje
študentov skozi študijski
proces

Smiselna izbira izbirnih
predmetov ter vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja

Povečini na članicah
realizirano

Izdelava informativne
brošure za študijsko leto
2010/11
Izvedba športnih aktivnosti

Vključevanje študentov v
športne aktivnosti

Ni realizirano

Druženje in spoznavanje
študentov
Spodbujanje delovanja
športnih ekip
Druženje študentov in
pedagoških delavcev
Izvedba družabnih
aktivnosti

Večja povezanost
študentov
Izboljšanje sodelovanja
med študenti in
pedagoškimi delavci na
posameznih članicah

Izvedba aktivnosti na
področju izobraževanja in
kulture

Pridobivanje dodatnih
znanj

Delno realizirano: ostaja
pomanjkanje družabnih
aktivnosti študentov skupaj
z profesorji

Ni realizirano

Visoka udeležba študentov
Izdelava novega
študentskega
univerzitetnega časopisa

Izvedba aktivnosti na
področju zagotavljanja
kakovosti

Večja osveščenost
študentov (razredna
zavest)

Delno realizirano

Študentski svet UP je v letu 2010 deloval na več strokovnih področjih, ki zadevajo študij:
v delovnih skupinah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja,
v komisijah in organih UP,
pri pripravi gradiva za evalvacijo UP pri EUA,
pri ustanovitvi Nacionalne Koordinacije Študentskih svetov univerz,
spremljanje in aktivno sodelovanje ob sprejemanju visokošolske zakonodaje (Zakon o
štipendiranju, Zakon o malem delu, Uredba o financiranju, Nacionalni program visokega šolstva).
Študentski svet UP k poročilu o izvedbi interesnih dejavnosti ni priložil ustreznih dokazil, iz katerih bi
bilo razbrati, da so bila sredstva porabljena za izvajanje interesnih dejavnosti študentov na Univerzi
na Primorskem, skladno s Pravilnikom o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem.
Člani in članice ŠS UP so aktivno sodelovali pri večini projektov Študentskih svetov članic UP.
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5.11.1 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev je sledil potrebam in željam stanovalcev in temu primerno prilagajal svoje
delovanje. Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti študentov je zagotovilo MVZT (v vrednosti
3,50 € na študenta, in sicer za ŠD Koper 231,00 EUR, za ŠD Portorož 441,00 EUR) in UP ŠD iz
lastnih virov (333,94 EUR iz tržne dejavnosti).
Program dela za leto 2010 je Študentski svet stanovalcev (ŠSS) UP ŠD sprejel na 1. korespondenčni
seji 22. 12. 2009. Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov in porabi sredstev, ki jih za
interesno dejavnost študentov namenja MVZT, je ŠSS sprejel na konstitutivni seji dne 6. 12. 2010.
Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Organizacija srečanj in
druženj

Izvedba srečanj in druženj

Realizirano

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Upravljanje s skupnim
prostorom

Upravljanje s skupnim
prostorom

Realizirano

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Delno realizirano: izvedeno v
manjšem obsegu od
pričakovanega

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL in
UM

Tiskanje majic

Tiskanje majic

Realizirano

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Skupno
fotografiranje/almanah

Skupno
fotografiranje/almanah

Nerealizirano zaradi velike
fluktuacije stanovalcev

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL in
UM

Dokončna ureditev fitnesa

Dokup opreme, določitev
pogojev uporabe

Realizirano

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Organizacija športnih
turnirjev

Organizacija in izvedba
turnirjev

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja interesa med
stanovalci

Postati prepoznaven dejavnik
razvoja lokalnega okolja

Ustvarjalne delavnice

Izvedba ustvarjalnih delavnic
v skupnih prostorih ŠDP in v
ŠDK

Nerealizirano zaradi
majhnega odziva stanovalcev

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL in
UM

Organizacija raznih
predavanj

Izvedba raznih predavanj

Nerealizirano zaradi
majhnega odziva stanovalcev
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INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Dolgoročni prednostni cilji
Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL
in UM

Kratkoročni prednostni cilji
Tekoče reševanje odprtih
vprašanj na področju investicij
UP

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Trajna projektna skupina je
ustanovljena in redno
spremlja ter usmerja
investicijska vlaganja.

Ni realizirano zaradi
neodzivnosti institucij

Operativni gradbeni odbori za
Kampus Sonce, Kampus
Livade, Drevored 1. maja 9 in
za Študentske domove

Delno realizirano: imenovan
je bil gradbeni odbor za
izgradnjo objekta A v
univerzitetnem kampusu
Livade, ostali so
neimenovani, ker ni prišlo do
pričetka izvajanja gradbenih
del.

Urejanje in pridobivanje novih
študentskih bivalnih
zmogljivosti :

Dokončana prenova in
normalno obratovanje ŠD
Koper

Realizirano

UP ŠD

Izvedba nakupa dodatnih
ležišč za potrebe UP ŠD

Realizirano

Cankarjeva 5, Koper- 1. faza
prenove: sklenjen dogovor
med MŠŠ in MVZT

Nerealizirano zaradi
nerešenega lastništva

Cankarjeva 5, Koper- 1. faza;
prenova 3. stavbe
UP ŠD 150 ležišč v kampusu
Livade- novogradnja 1. faza

Pridobljeno gradbeno
dovoljenje in izbran izvajalec
GOI del
UP ŠD 150 ležišč v kampusu
Livade- novogradnja 1. faza:
Pridobljeno gradbeno
dovoljenje za objekt
Nadaljevanje investicije
Univerzitetni kampus Livade v
Izoli:

Kampus Livade Izola Izvedena sprememba
prostorskih aktov

1. stavba kampusa Livade;
CMK - s prostori UP ZRS, UP
FAMNIT in UP PINT z
laboratoriji - novogradnja

Izdelana idejna vsebinska
zasnova kampusa

2. stavba kampusa Livade; UP
FAMNIT in UP PINT z
laboratoriji - novogradnja

Nadaljevanje investicije
Univerzitetni kampus Sonce v
Kopru

Nerealizirano: pričetek
izdelave projektne
dokumentacije v decembru
2010
Realizirano

1. stavba kampusa Livade;
CMK - s prostori UP ZRS, UP
FAMNIT in UP PINT z
laboratoriji - novogradnja pričetek gradnje

Realizirano

2. stavba kampusa Livade;
UP FAMNIT in UP PINT z
laboratoriji - novogradnja pripravljena projektna
dokumentacija in pridobljeno
gradbeno dovoljenje

Neealizirano zaradi
negotovega zagotavljanja
virov financiranja

Pripravljena projektna
dokumentacija za prvo fazo
gradnje (piloti, gradbena
jama) in pridobljeno
gradbeno dovoljenje

Delno realizirano: izdelane
idejne zasnove celotnega
univerzitetnega kampusa

Izbran zasebni partner
Nadaljevanje investicije Objekt
Drevored 1. maja v Izoli

Objekt Drevored 1. maja 9 v
Izoli: program javnega
zdravja - prenova - GOI dela
dokončana

Nerealizirano zaradi
pritožbenega postopka na
izdano soglasje ZVKD RS
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Dolgoročni prednostni cilji

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu
2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

Nadaljevanje investicije palača
Baseggio v Kopru

UP ZRS Borilnica v Kopru,
Center beneške kulture CBK
- GOI dela v teku;
konservatorsko
restavratorska dela končana

Realizirano

Skrb za investicijsko
vzdrževanje stavb v uporabi
UP – Investicijsko vzdrževanje
nepremičnin UP – pregled
potreb po IVD in delitev
sredstev med članice UP

Po prioritetah izvedeno IVD

Realizirano

Uvajanje energetske
učinkovitosti v objekte UP

Izvedeni energetski pregledi
in izvedena energetska
sanacija objektov v skladu z
dinamiko financiranja

Realizirano

Ureditev zemljiško pravnih
razmerij med UP in državo

Register nepremičnin UP z
urejenim ZK stanjem

Realizirano

Čim bolj nemoteno delovanje
članic in rektorata UP:

Nemoteno delovanje UP in
članic (UP FAMNIT)

Energetska sanacija stavb na
obali (projekti ŠD Koper, ŠD
Portorož, Armerija Foresterija,
VŠZI)

−

Pridobivanje nadomestnih
lokacij za UP in članice

−

V sodelovanju s članicami
in strokovnimi službami
iskanje dodatnih virov
sredstev za financiranje
investicij

189

Delno realizirano

Urejanje od MOK najetih
prostorov na Kettejevi ulici in
drugih prostorov, ki jih UP
FAMNIT pridobi za
upravljanje svojih dejavnosti

Delno realizirano

Nemoten potek investicij UP

Nerealizirano
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5.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Objekt

Investicija (kaj se
bo delalo)

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Obdobje
investicije

Vrednost
investicije v
letu 2010 v
EUR

Viri sredstev pri investiciji v letu 2010 (v
EUR) NAČRT ZA LETO 2009

MVZT

koncesija

drugo
19.647

MVZT

drugo

2009 –2010

19.647

0

Cankarjeva 5,
Koper, 3.
stavba rekonstrukcija

Investicijska
dokumentacija,
projektna
dokumentacija,
pridobitev
gradbenega
dovoljenja, izbor
izvajalca za GOI
dela, pričetek del

1.200.000

2010

485.500

485.500

0

Nerešeno
lastništvo, zato
ni prišlo do
realizacije.

NRP 3211-080010:
Univerzitetni
kampus
Livade

Priprava projektne
dokumentacije in
pridobitev GD za ŠD
150

4.500.000

2010-2012

225.000

225.000

23.371

Izdelana idejna
zasnova
celotnega
kampusadelež na ŠD

NRP 3211-080012:
Univerzitetni
kampus
Sonce

Priprava projektne
dokumentacije in
pridobitev GD za ŠD
150

5.335.816

2010-2012

2.719.000

2.719.00
0

0

Ni bila
sklenjena
pogodba za
izdelavo
dokumentaci-je
za ŠD v sklopu
kampusa.

NRP 3211-080010:
Univerzitetni
kampus
Livade

Nadaljevanje gradnje 30.790.000
Centra
Mediteranskih kultur

2009-2013

5.710.000

1.300.00
0

793.347

Izvedeno po
terminskem
planu izvajalca
GOI del

1.800.00
0 Sigma
10.000
lastna

0

kredit

2.499.647

2.700.00
0 (EU
sredstva)

0

koncesija

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

NRP 3211-08- Preureditev
0007: ŠD v
prostorov za
Kopru
študentska ležišča v
Kopru

Pridobitev
gradbenega
dovoljenja za drugi
stolpič, projektna

0

kredit

Viri sredstev pri investiciji v letu 2010 (v
EUR) REALIZACIJA ZA LETO 2009

235.583
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Objekt

Investicija (kaj se
bo delalo)

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Obdobje
investicije

Vrednost
investicije v
letu 2010 v
EUR

Viri sredstev pri investiciji v letu 2010 (v
EUR) NAČRT ZA LETO 2009

Viri sredstev pri investiciji v letu 2010 (v
EUR) REALIZACIJA ZA LETO 2009
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Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

naloga za 3. stolpič
NRP 3211-02- Izdelava projektne
dokumentacije,
2415:
pridobitev
Objekt
gradbenega
Drevored 1.
dovoljenja
maja 9, Izola nadomestna
gradnja

1.200.000

2010-2011

473.697

Palača
Baseggio v
Kopru Borilnica,
Center
beneške
kulture CBK prenova

Pridobitev
gradbenega
dovoljenja, izdelava
projektne
dokumentacije za
izvedbo (PZI)

1.700.000

2009-2013

400.000

NRP 3211-080012
Univerzitetni
kampus
Sonce

Izvedba javnega
arhitekturnega
natečaja, izdelava
projektne
dokumentacije

68.677.888

2009-2013

2.780.000

119.000

354.697

12.667

400.000
(EU)

2.780.00
0

Neizvedeno
zaradi
pritožbenega
postopka

328.219

658.630

Realizacija v
skladu s
terminskim
planom
izvajalca del

Izveden
arhitekturni
natečaj in
izdelana idejna
zasnova

Srednjeročni investicijski program po objektih in virih sredstev od leta 2009 do leta 2013 je bil sprejet na 12. redni seji UO UP 5. 2. 2009, sprememba pa na
17. redni seji 26. 8. 2009.
OPOMBE:
NRP 3211-08-0007: ŠD v Kopru - Preureditev prostorov za študentska ležišča v Kopru
Za nakup novih prostorov ŠD Koper (bivši motel Port) je univerza prejela sredstva v letu 2009. Pogodba o prejemu sredstev je bila oblikovana tako, da je bila
poraba možna še v letu 2010 v višini 235.583 EUR.
Cankarjeva 5, Koper, 3. stavba – rekonstrukcija:
Objekt ostaja v upravljanju MŠŠ. Ker ni prišlo do dogovora z MVZT o prenosu lastništva, se niso izvajale investicijske aktivnosti.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade:
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V dogovoru z MVZT je bila v letu 2010 načrtovana investicija 1. faze študentskih domov v Univerzitetnem kampusu Livade. V skladu s potrjenim DIIP se je
izdelala idejna zasnova celotnega kampusa.Delež, ki je odpadel na študentske domove je znašal 23.371 EUR, pogodba za izdelavo projektne dokumentacije
je bila podpisana v decembru 2010.
NRP 3211-08-0007: Univerzitetni kampus Sonce:
MVZT je v letu 2010 predvidelo sredstva za investicijo v študentske domove v okviru Univerzitetnega kampusa Sonce, vendar je bila izdelava projektne
dokumentacije za ŠD izvzeta iz pogodbe z Bevk Perović arhitekti d.o.o., avtorji , prvo nagrajenega arhitekturnega elaborata. Tako v letu 2010 ni prišlo do
realizacije načrtovan postavke.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade:
V kampusu Livade je bilo v letu 2010 izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za objekt A, v katerem so se
načrtovali programi dveh članic UP – UP ZRS in UP FAMNIT : biodiverziteta, sredozemsko kmetijstvo in aplikativna kineziologija. Poleg navedenih programov
je bil v objekt A umeščen še Center mediteranskih kultur, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev – Sigma 2. Projekt delno sofinancira tudi Republika Slovenija. Dokumentacijo
izdelujejo Dekleva – Gregorič arhitekti d.o.o., ki so bili avtorji prvo nagrajenega natečajnega elaborata v 2006 izvedenem javnem anonimnem arhitekturnem
natečaju za pridobitev najustreznejše rešitve za umestitev Kampusa na območje Livad. V aprilu 2010 je bila sklenjena pogodba z gradbenim podjetjem GPG
d.d., ki izvaja načrtovana dela v skladu s terminskim planom. V letu 2010 so bila dodeljena sredstva porabljena za izvedbo GOI del, strokovnega nadzora,
projektantskega nadzora, super nadzora in tehničnega svetovanja v višini 793.347 EUR.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
Porabila so se sredstva v višini 12.667 EUR. Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Piran ni izdal pozitivnega soglasja za nadomestno gradnjo objekta
Drevored 1. maja 9 v Izoli, zato so dela na projektu začasno ustavljena.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
Projekt prenove palače Baseggio se nadaljuje v skladu s terminskim načrtom. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška in instalacijska
dela in javno naročilo za izvedbo nadzora nad gradbenimi deli. Sredstva zagotavlja UP ZRS, projekt pa je bil prijavljen za pridobitev sredstev iz programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija Shared Culture.
NRP 3211-08-0012 Univerzitetni kampus Sonce
V letu 2010 je UP izbrala izdelovalca projektne dokumentacije za celoten kampus (brez študentskih domov), ki so bili izbrani na anonimnem arhitekturnem
natečaju. Bevk – Perović arhitekti d.o.o so v letu 2010 izdelali idejno zasnovo celotnega kampusa v več variantah. Sredstva so se tako porabila za izvedbo
arhitekturnega natečaja, idejnih zasnov, investicijske dokumentacije v fazi DIIP in geomehanskih raziskav v višini 658.630 EUR
V 2010 je bila izdelana preliminarna idejna zasnova, ki je prva od faz izdelave projektne dokumentacije za projekt izgradnje Univerzitetnega Kampusa Sonce
in hkrati predstavlja osnutek idejne zasnove. Temelji na rešitvi prvo nagrajenega natečajnega elaborata in se ukvarja s preverjanjem potrebnega števila
parkirnih mest, da bi se lažje odločili za najbolj ustrezno kombinacijo programa in zagotovili potrebno število parkirnih mest (850).
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Za končno odločitev o razporejanju programa in izdelavo končne IDZ je bilo izdelanih pet variant. Za naročnika je najustreznejša varianta, ki umešča program
2
na 58.050 m površine in ne predvideva podzemnih garaž v več etažah.
Hkrati se pripravlja tudi dokumentacija, ki bo služila kot osnova za odločitev o pristojnosti organov javno-zasebnega partnerstva, preko katerega bi se gradili
študentski domovi, garaže in nekateri drugi skupni prostori kampusa ter tržno zanimivi prostori.
V letu 2011 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za vse objekte ter izdelana projektna dokumentacija. Izvedba razpisa za izbor izvajalca GOI del prve etape je
predvidena v drugi polovici leta 2011.
Energetska sanacija objektov UP
Kot je bilo v začetku januarja 2010 obrazloženo na dopisni seji UO UP, je v letu 2009 MVZT posredovalo strokovni službi univerze poziv za prijavo projektov
za izvedbo energetske sanacije objektov. UP je prijavila štiri projekte, in sicer ŠD Koper, ŠD Portorož, Armerija Foresterija in Visoka šola za zdravstvo. Na
podlagi podatkov energetskih pregledov, ki smo jih izvedli v začetku leta 2010, je Ministrstvu za okolje in prostor določilo višino sredstev, namenjenih
energetski sanaciji objektov. Celoten proces morebitne sanacije je bil izveden v skladu z zahtevami MOP in MVZT.
Priprava dokumentacije
Univerza na Primorskem je načrtovala, da bo za pripravo investicijske dokumentacije in drugih študij ter projektov potrebovala dodatna sredstva v višini cca.
20.000 EUR. Sredstev ni pridobila.
Intervencije
Univerza na Primorskem ni pridobila nujnih intervencijskih sredstev s strani MVZT-ja, s katerimi bi lahko izvedli nujno potrebna investicijska vzdrževalna dela,
da bi zaščitili objekte članic (FM in PeF) pred nastajanjem nove škode.
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5.12.2 Investicijsko vzdrževanje
V LPD 2010 je bilo načrtovano sofinanciranje investicijskega vzdrževanja visokih šol (NRP št. 667501-2401, p.p. 5734, konto 4323) s strani MVZT v višini 62.000 EUR. Sredstva so se porabila v skladu
s prioritetami članic in kriteriji UP.
V LPD 2010 so bile prioritete določene po strokovnem ogledu gradbenega strokovnjaka in vodje
investicij v skladu s kriteriji, ki jih je v prejšnjih letih določilo ministrstvo in v skladu z razgovori z
odgovornimi po posameznih članicah. Sredstva v višini 62.000 EUR so bila razdeljena na posamezno
članico upoštevajoč postavljene kriterije (na prvem mestu je bila varnost, na drugem sanacija instalacij
in preureditev sanitarij, nato prezračevanje in preureditev prostorov za nova delovna mesta zaradi
prostorske stiske). Višina sredstev MVZT je bila ocenjena na podlagi dodeljenih sredstev v letu 2009
ter na izhodiščih MVZT za leto 2010.
Pogodba o zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževanje za leto 2010 je bila podpisana 18. 10.
2010. UP je bilo dodeljenih 87.231,00 EUR za investicijsko vzdrževanje, 25.231,00 EUR več, kot je
bilo predvidenih z LPD 2010. S sklepom UO UP na 5. izredni seji, 16. 12. 2010, so se upoštevajoč
predlagane prioritete LPD 2010, izvedena dela, kriterije in razpoložljiva sredstva, sredstva MVZT
razdelila med posamezne članice in sicer po prioritetah v LPD tako, da se je IVD, ki je bil predviden iz
lastnih sredstev, zagotovil iz sredstev MVZT v višini, kot je prikazano v spodnji tabeli .
Rektorat
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
UP FAMNIT
UP ZRS

2.301,00 EUR
2.920,00 EUR
7.550,00 EUR
2.920,00 EUR
2.920,00 EUR
3.700,00 EUR
2.920,00 EUR

Zaradi zamakanja na strehi članice UP FM je bilo nujno potrebno zamenjati sekundarno kritino na
strehi, da bi preprečili nastajanje škode na objektu, za kar so se za investicijsko vzdrževanje namenila
sredstva v višini 7.550,00 EUR. Sredstva v višini 29.063 EUR, potrebna za sanacijo strehe na UP
PEF, so bila zagotovljena še iz proračunske postavke 5734 konta 4323, ki je namenjena za investicije
v visokem šolstvu.
V letu 2010 je UP VŠZI nerealiziran del sredstev MVZT v višini 5.000 EUR prenesla na članico UP
FM, ki jih koristi za nujna investicijska vzdrževalna dela prenove sanitarij.
LPD 2010

sklep UO z dne 16.12.2010

SKUPAJ

rektorat

15.550,00

2.301,00

17.851,00

UP FHŠ

6.000,00

2.920,00

8.920,00

UP FM

14.000,00

7.550,00
+ 5.000,00

26.550,00

UP FTŠ Turistica

7.500,00

2.920,00

10.420,00

UP VŠZI

5.000,00

2.920,00
-5.000,00

2.920,00

3.700,00

3.700,00

2.920,00

16.870,00

UP FAMNIT
UP ZRS

13.950,00
SKUPAJ IVD

87.231,00

Skupaj so tako članice prejele sredstva MVZT v višini prikazani v zgornji tabeli in so bila porabljena za
izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, kot so prikazana v spodnji tabeli.
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Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2010

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Št. prioritete
iz programa
Opis in vrsta del
dela za leto
2010

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) NAČRT ZA LETO 2010
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UP Rektorat
1.

Lestev za podstrešje AF (vhod v
knjižnico)

sistemski prostor
AF, če
nima
regulatorja (ventil) Nelson
dozidava novih prostorov Pretorska in
3.
ŠD Santorijeva
Skupaj UP Rektorat

550

550

2.

432 realizirano

432

2.000

2.000

15.000

Se prenese v leto 2011
17.419
17.851

72
72

17.491 Realizirano

15.000
15.550

2.000

17.550

2.000

5.000

7.000

2.500

2.500

1.500

1.500

3.000

1.500

1.500

10.500

10.500

Nerealizirano; prestavljeno v
LPD2011

12.000

12.000

Nerealizirano; prestavljeno v
LPD2011

6.000

33.000

39.000

8.555

8.555

2.000

8.000

10.000

8.603

8.603 Pridobitev ugodnejše ponudbe

12.000

4.200

16.200

4.999

4.999

17.923

UP FHŠ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Vgraditev okna v dekanatu (delovni
prostor nima oken, prezračevanja)
Predelava oken v prostorih referata
(okna se ne odpirajo in prostor ni
zračen)
Instalacijska dela strojnih in električnih
instalacij ter racionalna poraba
energije
Sanacija sten
Protisončna zaščita »svetlobnega
jaška« in drugih prostorov v 4.
nadstropju zaradi boljše izrabe
energije
Protisončna zaščita prehodov v
knjižnico v 2. in 3. nadstropju zaradi
boljše izrabe energije

Skupaj UP FHŠ

5.000

Nerealizirano; prestavljeno v LPD
2011
3.124
3.630
1.800

3.124 Realizirano z manjšimi sredstvi

3.630

Realizirano s prerazporeditvijo
sredstev

1.800

Nerealizirano; prestavljeno v
LPD2011

UP FM
2
1

Sanacija tal hodnika (II. nadstropje,
Cankarjeva 5)
Sanitarije v II. nadstropju, Cankarjeva
5

Delna (najnujnejša dela)
preureditev zaradi omejenih
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Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2010

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Št. prioritete
iz programa
Opis in vrsta del
dela za leto
2010

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) NAČRT ZA LETO 2010
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sredstev
Okna sejne sobe, RU, sistem. prostor,
II. nadstropje, Cankarjeva 5

3

15.000

15.000

Preureditev arhiva
intervencija

4.571

821

Sanacija strehe nad založbo

Skupaj UP FM

Delna (najnujnejša dela) zaradi
omejenih sredstev
Investicija, vključena v načrtu v
821
zgornjo postavko
7.545 Nepredvidena nujna dela

4.574

7.545
29.000

12.200

41.200,00

26.544

26.544

1.500

-

-

1.500

7.587*

7.587 Delno realizirano, glej obrazložitev

35.000

-

-

35.000

6.501*

6.501 Delno realizirano, glej obrazložitev

13.500

-

-

13.500

3.700

18.277*

21.977 Delno realizirano, glej obrazložitev

50.000

-

-

50.000

3.700

-

32.365

30.000

0

0

30.000

29.063

0

0

10.000

0

10.000

0

0

0

3.500

0

3.500

0

0

0

14.500

0

14.500

0

0

0

58.000

29.063

0

10.420

UP FAMNIT
Ureditev najetih prostorov za potrebe
izvajanja pedagoškega procesa
(učilnice)
Ureditev najetih prostorov za potrebe
2.
izvajanja pedagoškega procesa
(laboratoriji)
Ureditev najetih prostorov za potrebe
3.
izvajanja pedagoškega procesa
(kabineti za pedagoške sodelavce)
Skupaj UP FAMNIT
1.

36.065

UP PEF
Sanacija preostalega poškodovanega
dela strehe
Zamenjava starih radiatorjev in cevi v
2.
nekaterih predavalnicah in kabinetih
3.
Sanacija in beljenje fasade v višini 3 m
Zamenjava preostalih starih oken in
4.
zunanjih vrat
Skupaj UP PEF
1.

58.000

29.063 Realizirano
Nerealizirano; prestavljeno v
LPD2011
0 Nerealizirano
Nerealizirano; prestavljeno v
0
LPD2011
29.063
0

UP FTŠ TURISTICA
Akustične obloge predavalnic za
nemoteno izvajanje pedagoškega
procesa

0

0

0

9.663,00

20.083

Nujna nepredvidena izvedba
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Zagotovitev varnega dostopa za
vzdrževanje in upravljanje toplotnih
črpalk na strehi stavbe
Ureditev prezračevanja in klimatizacije
za potrebe nemotenega delovanja
serverja
Postavitev zaščitne ograje za
zagotavljanje varnega dostopa
2 (varnost)
študentov do fakultete in
preprečevanja direktnega dostopa do
glavne ceste
Ureditev podpornega zidu ob pešpoti
do fakultete ter postavitev ograje, ki bi
preprečevala padec študentov v
globino (pribl. 15 metrov). Ureditev je
začasna , saj je sedaj to urejeno z
lesenim plotom, ki že razpada.
Skupaj UP FTŠ TURISTICA
1 (varnost)

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

5.000

Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011.

5.000

5.000

Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011.

7.500

10.000

Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011.

60.000

60.000

Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011.

5.000

2.500

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2010

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Št. prioritete
iz programa
Opis in vrsta del
dela za leto
2010

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) NAČRT ZA LETO 2010
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7.500

72.500

80.000

Predelava prostora za vzpostavitev
simulacijskega centra

0

0

0

0

Ureditev hlajenja

0

0

0

0

10.420

9.663,00

20.083

UP VŠZI

Zamenjava tlakov v 3. nadstropju
11
(pridobitev
prostora za
študente)

Predelava vhodne avle za pridobitev
dodatnega prostora za študente
Energetska sanacija zaradi
zmanjševanja energetskih stroškov
Skupaj UP VŠZI

25.000

5.453

5.000

10.000
15.000

5.000

15.000
20.000

6.564

Nujna nepredvidena izvedba

1.809 Nujna nepredvidena izvedba
Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011. ?
Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011 ?

1.809

25.000

5.000

25.000

1.111

Realizacija se je prenesla v plan
za leto 2011 ?
2.920

5.453

8.373

UP ZRS
10 (dodatna

Nujna investicijska dela v pritlični
pisarni

9.624

11.20

20.830

9.620

9.628

Nujna investicijska dela v pritlični
pisarni
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Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2010

Skupaj

Drugo

Lastni viri

MVZT

Št. prioritete
iz programa
Opis in vrsta del
dela za leto
2010

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) NAČRT ZA LETO 2010
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del. mesta)
Prezidava prostora za povečanje
funkcionalnosti
5 (instalacije) Elektroinštalacije
Zamenjava vrat
Skupaj UP ZRS

Prezidava prostora za povečanje
funkcionalnosti
4.325 Elektroinštalacije
Zamenjava vrat
16.846

5.681

5.681

2.892

13.949

4.325
15.000
45.836

4.325

15.000
31.887

16.846

0

0

0

0

0

0

11.479

11.479 Ni razlik

0

0

0

0

0

0

11.479

11.479

4.325

2.892

UP PINT
Investicijsko vzdrževanje v prostore
UP PINT
Skupaj UP PINT
1.

UP ŠD
1.

Sanacija prostorov v ŠDP in ŠDK

14.000

0

0

14.000

14.000

915

0

2.

Delna sanacija kopalnic v ŠDK

26.000

0

0

26.000

26.000

280

0

3.

Energetska sanacija ŠDP in ŠDK

47.000

0

0

47.000

25.976

0

4.

Ureditev komunikacijskih vodov v ŠD
Koper

20.000

0

0

20.000

19.495

107.000

0

0

107.000

59.495

Skupaj UP ŠD

0
27.172

0

Realizacija postavke je terjala
14.915 minimalna dodatna sredstva iz
lastnih virov.
Realizacija postavke je terjala
26.280 minimalna dodatna sredstva iz
lastnih virov.
MVZT ni prispevalo načrtovanih
25.9760
sredstev.
Realizirali v celoti z manjšimi
19.495
sredstvi
86.667
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KOMENTARJI:
UP FHŠ: Iz sredstev MVZT za investicijsko vzdrževanje smo realizirali nujna dela, ki omogočajo boljše
in varnejše delovne pogoje. Prioritete so se realizirale po dejanski potrebi, glede na to, da ni bilo dovolj
prejetih sredstev.
UP FM: V Letnem programu dela UP FM za leto 2010 je fakulteta načrtovala ureditev dostopa za
invalide v III. nadstropju prizidka stavbe DDK na Cankarjevi 5. Načrtovana investicija ni bila
uresničena, ker UP FM ni prejela zadostnih sredstev za pokritje vseh del. Načrtovana investicija
sanacije tal hodnika v II. nadstropju prizidka stavbe DDK, na Cankarjevi 5, je bila uresničena v celoti.
Decembra 2010 je fakulteta zaključila z delom sanacije hodnika. Po odstranitvi stare talne obloge je
bilo ugotovljeno, da je estrih bolj dotrajan, kot je bilo predvideno, zato ga je moral izvajalec po
zamenjavi estriha premazati še z epoksi smolo, kar ni bilo vključeno v ceno, in dvakrat premazati s
premazon E160, čeprav je bil načrtovan le en premaz. Ker Dijaški in študentski dom Koper ni ogreval
prostorov, kot smo zahtevali, da bi se delo izvajalo nemoteno, predvsem pa zaradi sušenja estriha, se
je na določenih mestih talna obloga dvignila, zaradi česar bo moral izvajalec zamenjati del talne
obloge, ko bo estrih dosegel priporočljivo vlažnost za polaganje oblog. Načrtovana investicija
preureditve sanitarij v II. nadstropju prizidka stavbe DDK, na Cankarjevi 5, je bila izvedena le delno,
saj fakulteta ni pridobila zadostnih sredstev, lastnih sredstev pa ni imela na razpolago. Menjava
dotrajanega stavbnega pohištva v sejni sobi in računalniški učilnici s sistemskim prostorom je bila
načrtovana v programu investicij v obdobju 2010–2013. Tudi pri tej investiciji niso bila izvedena vsa
dela zaradi omejenih sredstev. V okviru te investicije je bila načrtovana tudi ureditev arhiva, ki pa je
bila izvedena že v prvi polovici leta 2010, ko še niso bila znana sredstva, ki bodo namenjena
investicijskemu vzdrževanju. Zaradi ločene izvedbe jo prikazujemo ločeno.
Med jesenskim deževjem je začela zamakati streha nad založbo UP FM. Škoda je bila slikovno
dokumentirana. UP FM je zaprosila prek UP na MVZT za intervencijska sredstva, ki pa so bila za leto
2010 že izčrpana. UP FM je dobila od UP dodatna sredstva, s katerimi je lahko prevetrila streho,
zamenjala poškodovane strešnike in v celoti prekrila del strehe.
UP FAMNIT: V letu 2010 je uredila prostore na Kettejevi 1, ki so v lasti Mestne občine Koper, in sicer
kabinete za učitelje in raziskovalce (skupno za UP FAMNIT in UP PINT), vajalnico (laboratorij) in
manjšo seminarsko predavalnico ter pisarno Študentskega sveta UP FAMNIT. Poleg investicij na
Kettejevi 1 je fakulteta preuredila tudi novo računalniško učilnico na Glagoljaški 8 v Kopru.Prav tako so
bila izvedena nujna vzdrževalna dela v obstoječih prostorih na Glagoljaški 8.
Za investicijsko vzdrževanje je UP FAMNIT v letu 2010 prejela 3.700,00 EUR od rektorata UP (iz
namenskih sredstev za investicijsko vzdrževanje, ki jih je UP prejela od MVZT). Planirane postavke iz
LPD 2010 za aktivnosti niso bile izvedene v celoti, saj za izvedbo ni bilo na voljo dovolj finančnih
sredstev. Glede na razpoložljiva finančna sredstva pa je fakulteta uredila vse nove prostore v obsegu,
ki omogoča njihovo funkcionalno uporabo.UP PEF: Evidentirala je več postavk investicijskega vzdrževanja stavbe, v kateri deluje fakulteta. Vse
potrebe so navedene v zgornji tabeli.
Ker za investicijsko vzdrževanje običajno ni dovolj namenskih proračunskih sredstev Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, da bi realizirali vse potrebe in posamezne
postavke investicijskega vzdrževanja, se določeni posegi izvajajo po delih v več zaporednih letih,
nekaterih nalog pa se sploh ne moremo lotiti. Tako se tudi v zgornji tabeli pojavljajo posegi
investicijskega vzdrževanja, na primer sanacija preostalega poškodovanega dela strehe in zamenjava
preostalih starih oken in zunanjih vrat, ki so bili po delih izvedeni že v preteklih letih. Poleg tega se
ponovno pojavlja potreba po zamenjavi starih radiatorjev in cevi v nekaterih predavalnicah in
kabinetih, ki ostaja odprto vprašanje. Kot novost pa je bila v letu 2010 na seznam uvrščena sanacija in
beljenje fasade v višini 3m. Pri tem gre le za sanacijo dela fasade, ki meji na Cankarjevo ulico in
deloma na Petronijevo ulico, kjer so vidne posledice vlage, saj s fasade odpada omet. Potrebo po tem
investicijskem vzdrževanju smo zaznali že v preteklih letih, vendar ob drugih nujnih posegih
investicijskega vzdrževanja do leta 2010 ni bila uvrščena med posege za izvedbo.
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UP PEF: V letu 2010 je prejela le namenska proračunska sredstva za izvedbo naloge, ki je bila
definirana kot prva prioriteta. Tako je izvedla sanacijo preostalega poškodovanega dela strehe, za kar
je izvedla javno naročilo, pogodbo pa je z izvajalcem sklenil Rektorat Univerze na Primorskem, ki je
tudi neposredno izvršil plačilo izvajalcu.
UP FTŠ TURISTICA: V letu 2010 so bila dodeljena sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini
10.420,00 EUR za izvedbo akustične obloge predavalnic. Manjkajoči del sredstev se je zagotovil iz lastnih
sredstev.
UP VŠZI: V letu 2010 smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki realizirali nekaj dodatnih aktivnosti
iz naslova investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev, za katere smo ocenili, da jih zaradi
racionalizacije delovanja pedagoškega procesa in predvsem varčevanja z energijo nujno potrebujemo.
Tako smo iz lastnih sredstev:
• Zamenjali dvokrilna steklena vhodna vrata in jih nadomestili z avtomatskimi vrati. Ukrep je bil
potreben zaradi večje varnosti in varčevanja z energijo, saj so bila vrata zaradi pogostih
vstopov in izstopov v šolo večinoma odprta, kar je povzročalo izhod toplotne energije v
zimskem času in pospešeno delovanje klimatskih naprav v letnem času. Investicija je bila
vredna 9.330 EUR.
• Predelali smo dve specialni učilnici. Zaradi vzpostavitve simulacijskega centra za zdravstveno
nego smo večjo specialno učilnico v pritličju šole pregradili s stekleno steno, za katero se
sedaj nahaja kontrolna soba simulacijskega centra. Preselili smo specialno učilnico za
zdravstveno nego otroka v prvi kabinet, zato smo morali predelati vodovodne inštalacije.
Investicija je bila vredna 6.564 EUR.
• Zamenjava klimatske naprave v laboratoriju je bila nujna zaradi pregrevanja ozračja in
aparatur. Vrednost posega je bila 1.808 EUR.
UP PINT: V LPD za leto 2010 ni posebej planiral sredstev za investicijsko vzdrževanje. S pridobitvijo
novih prostorov je iz sredstev drugih virov za investicijsko vzdrževanje porabil 11.479 EUR.
UP ŠD: MVZT v pogodbi o zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževalna dela UP ŠD v letu 2010
ni upoštevalo dogovorjene 3. prioritete in je realizacijo preložilo na leto 2011. Del izpada sredstev v
omenjeni postavki smo na UP ŠD izvedli z lastnimi sredstvi.
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5.12.3 Nakup opreme
Št.
prioritete
iz
prog. Članica
dela
za
leto
2010
UP Rektorat

Oprema

Namen
opreme

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO
2010

MVZT

Pedagoška
dejavnost
2010

Rač. podpora
delovanju
pedagoškega
procesa

Skupaj UP Rektorat

MVZT drugo

ARRS

Lastni viri

Drugo

Skupaj

Viri sredstev in njihov delež pri opremi (v EUR) REALIZACIJA 2010

MVZT

MVZT drugo

ARRS

Drugi viri

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

Skupaj

33.154

33.154

33.154

998

34.152

33.154

33.154

33.154

998

34.152

UP FHŠ

1.

Pedagoškoraziskovalna
oprema,
Programoprema
ska oprema
kabinetov in
strokovnih
služb

2.

3.

3.000

3.000

6.566

Strojna
oprema

Pedagoškoraziskovalna
oprema,
oprema
kabinetov in
strokovnih
služb

12.000

12.000

3.528

Pohištvo

Pedagoška
oprema

2.756

2.756

6.566

96

3.624

Realizirano,
pri čemer gre
za
spremembo
virov
sredstev in
njihovih
Delno
realizirano,
pri čemer gre
za
spremembo
virov
sredstev in
njihovih
deležev
Delno
realizirano,
pri čemer gre
za
spremembo
virov
sredstev in
njihovih
deležev
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Skupaj UP FHŠ

17.756

17.756

10.095

202

96

10.191

1.167

1.167

*

22.163

37.332

*

UP FM
Rač.
programska
oprema
Rač.
strojna
oprema
Avdio
vizualna
oprema

5.250

19.971

30.079

1.000

1.000

25.000
50.050

15.168

25.221

2.000

2.000

51.829

78.050

Neplanirana
zamenjava
opreme
zaradi okvare

1.681

1.000

Drobni
inventar
Skupaj UP FM

19.750

15.168

1.641

1.641

26.653

38.499

UP FAMNIT

1

Računalniška
oprema

1

2

Pohištvo

3

Delovne
in shrambne
površine
(delovni
pulti,
stoli)

Oprema učilnic
in laboratorijev
za izvajanje
študijskih
programov
15.000
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in
Sredozemskega kmetijstva
Oprema
kabinetov in
pisarn
Oprema učilnic
in kabinetov ter
drugih
9.500
prostorov
fakultete
Oprema učilnic
in laboratorijev
za izvajanje
študijskih
124.027
programov
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in

15.000

7.638

30.788

25.973

7.638

30.788

Realizirano

Realizirano

9.500

30.422

30.422

Realizirano

150.000

23.580

23.580

Delno realizirano
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4

Sklop za
vizualizacijo
mikroskopskih
preparatov

5

Mikroskopi,
preparati,
histološki
atlasi,
skeleti,
modeli,
kompoti
(mokri
preparati)

6

Mikrotom

7

Laboratorijska
oprema
(druge
aparature
)

Sredozemskega kmetijstva
Oprema učilnic
in laboratorijev
za izvajanje
študijskih
programov
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in
Sredozemskega kmetijstva
Oprema učilnic
in laboratorijev
za izvajanje
študijskih
programov
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in
Sredozemskega kmetijstva
Laboratorijska
oprema za
izvajanje
pedagoškega
procesa
študijskih
programov
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in
Sredozemskega kmetijstva
Laboratorijska
oprema za
izvajanje
pedagoškega
procesa na
študijskih
programov
Biodiverzitete,
Bioinformatike
in

60.000

60.000

35.000

6.000

148.288

35.000

203

Nerealizirano

878

878

6.000

Delno
realizirano

Nerealizirano

41.712

190.000

54.929

54.929

Delno
realizirano

204
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Druga
oprema

8

Sredozemskega kmetijstva
Druga oprema
za učilnice,
pisarne in
kabinete
(tiskalniki,
projektorji,
klima naprava
…)

Skupaj UP FAMNIT

12.393

25.9730

6.000

0

0

0

31.100

31.100

0

0

0

9.590

9.590

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

11.321

11.321

0

0

3.000

0

30.000

33.000

0

2.351

38.720

41.071

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

7.602

7.602

373.315

41.712

245.000

12.393

91.782

Realizirano

91.782

1.

2.

Oprema –
šolska
učila,
oprema
učilnic
Oprema drugo
pohištvo

3.

Računalniš
-ka oprema

4.

Drugo

Pedagoška
oprema

Druga oprema
Pedagoška,
raziskovalna in
druga oprema
Skupna raba

Skupaj UP PEF

0

0

3.000

0

81.100

84.100

0

0
0
0

2.351

67.234

69.585

Obrazložitev je v besedilnem
delu

UP PEF

UP FTS TURISTICA
Programska
oprema
Računalniki in
strežniki
Druga oprema
Skupaj UP FTŠ TURISTICA

1.645

1.645

38.867

38.867

70.173
110.685

70.173
110.685

UP VŠZI
1.
1.
1.

Mikrotomaparatura
za rezanje
preparatov
Prenosni
računalnik
Fluorescen
ca

Za potrebe
raziskovalcev v
laboratoriju
Za potrebe
raziskovalcev
Nadgradnja
invertnega

12.000

12.000

9.744

9.744
2.000

1.211

7.000

9.744

2.000
Lastna
sredstva

7.000

Realizirano
Nerealizirano
Realizirano

1.211

1.211
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1.
1.
1.
1.

mikroskopa za
gledanje
fluorescentnih
molekul v
celicah
Mikrovalov Za izvedbo vaj
-na pečica pri dietetiki
Električni
Za izvedbo vaj
žar
pri dietetiki
Indukcijska Za izvedbo vaj
plošča
pri dietetiki
Kuhalna
posoda za
indukcijsko
ploščo

205
64
204

Za izvedbo vaj
pri dietetiki

100

100

50

50

250

250

Realizirano
205

205

64

64

204

204

Realizirano

200

200

600

600

1.

Ročni
indirektni
Za izvedbo vaj
kalorimeter pri dietetiki
3x

1.

1.

Ibico
aparat za
spiralno
vezavo
Aktivna

Za uporabo v
dislocirani
enoti Nova
Gorica
Nadgraditev

15.552

15.552

15.552

274
200

200

15.000

15.000

274
21.533

205

Realizirano
Nabava ni bila
realizirana zaradi
poznega naročila
in je zato v planu
za leto 2011.
Nabava je bila
realizirana.
Vrednost je
presegla
planirane
vrednosti, ker v
trenutku izdelave
plana nabav za
leto 2010 nihče v
Sloveniji ni znal
povedati,
kolikšna je
dejanska
vrednost ročnega
indirektnega
kalorimetra. V
Sloveniji ni bilo
uvoznika za
omenjeni izdelek,
zato smo v letu
2010 iskali
ustreznega
uvoznika, ki bi ga
lahko uvozil iz
ZDA.
Realizirano

274
21.533

21.533

Realizirano
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mrežna
oprema
1GB
1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

zastarele
mrežne
opreme UP
VŠZI na 1 GB

Zamenjava
Zamenjava
zastarelih
osebnih
zastarele
računalniopreme
kov

34.620

Zamenjava
zastarele in
premalo
zmogljive
opreme

15.202

Potrebe
informacijskega sistema UP
VŠZI in
uporabnikov

3.441,80

Nabava
novega
spletnega
strežnika
Nabava
licenc
programske
opreme
Povezava
UP VŠZI v
optično
omrežje
6x lutka
dojenček
navaden
MO75
Otroška
glava za IV
terapijo in
odvzeme
AN999
Otroška IV
noga
AN3636
Odrasla
lutka za
bazično
nego –
Nursing
Anne

206

30.000

30.000
12.809

7.000

10.000

34.620

7.000
15.202

15.202

1.336

3.441

10.000
2.105

Zdravstvena
nega otroka

21.811

3.000

3.000

2.300

2.300

Realizirano v
večji meri, ker so
nabavljeni
računalniki tudi
za nove
sodelavce.
Realizirano,
nabavili smo 2
strežnika (spletni
in poštni).
Delno realizirano
Nabavili smo
program
Microsim,
aplikacijo
reflection in
program Prodi.

Realizirano na
ravni UP

26.729

26.729
Zdravstvena
nega otroka

600

600

Zdravstvena
nega otroka

500

500

Izvedba
kabinetnih vaj
1. letnika –
urjenje
postopkov
bazične
zdravstvene

2.000

2.000

26.729

Realizirano
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nege
1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Skupaj UP VŠZI

Fundus
modul –
ginekologija
Modul za
mastektomijo
Modul za
pregled
dojke
Otroški
simulator –
NITA
AV1800

ZN Žene –
kabinetno
usposabljanje
ZN Žene –
kabinetno
usposabljanje
ZN Žene –
kabinetno
usposabljanje

Zdravstvena
nega otroka

Izvedba
kabinetnih vaj
1. in 2. letnik –
urjenje
IV roka AK
postopkov
028 AK028
odvzema krvi,
iv kanala,
parenteralne
terapije
Uporaba
Lestev na
zgornjih polic
razklop - A
stenske omare
Nakup 2
zmogljivej- Uporabljajo
ših
vsa področja
uničevalzaradi varstva
cev
zaupnih
dokumen- podatkov
tov
Pridobitev
Zasteklitev
novega
študentske
prostora,
sobe v avli
namenjenega
šole
študentom

400

400

400

400

500

500

1.000

1.000

1.000

1.000

100

100

61
61

3.000

131.921

2.994

0

21.000

Realizirano

2.994

Realizirano

3.000

2.994

3.600

61

3.600

81.800

102.800

15.806

0

9.744

106.370
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UP PINT
Računalniška
oprema
Laboratorijska
oprema

Oprema
kabinetov

Programska
oprema

2.255

Oprema
raziskovalcev
za raziskovanje
Oprema za
merilno
napravo
(meritve
onesnaževanja)
Opremljanje
novo
pridobljenih
prostorov
(Santorijeva
ulica)
Nakup opreme
za izvajanje
raziskovalne
dejavnosti

936

3.376

6.568

15.643

1.926

15.643

1.362

2.955

6.244

10.258

Skupaj UP PINT

4.181

10.258

28.201

6.332

Ni razlik

38.715

UP ŠD
Oprema za
ŠDK in
ŠDP

Zagotavljanje
ustreznih
bivalnih
pogojev,
učinkovito
izvajanje
dejavnosti,
boljše počutje
študentov

2.587

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

2.587

Oprema za
pisarno UP
ŠD

Zagotavljanje
ustreznih
pogojev dela,
boljše počutje
študentov in
zaposlenih
Dokup oz.
zamenjava
opreme

1.349

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

1.349

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

0

Računalniška
oprema

2.587 Zaradi
izpada
sredstev za
IVD s strani
MVZT smo
lastna
sredstva
preusmerili v
izvedbo
planiranih del
v okviru
investicijskega
vzdrževanja.
1.349 Izvedli le
nakup
najnujnejše
opreme
0 Nakup ali
zamenjava
nista bila
potrebna.
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Kombinirano vozilo

Skupaj UP SD

Nakup
rabljenega
kombiniranega
vozila za
potrebe ŠDP in
ŠDK

0

200

4.136

0

0

0

0

0

9.000

44.500

0

9.000

44.500

0

0

0

0

0

200

4.136
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200 Zaradi
ugodne
ponudbe
smo kupili
starejše
vozilo od
planiranega.
4.136

KOMENTARJI:
UP FHŠ: Zaradi omejenih sredstev MVZT je UP FHŠ nujno opremo kupila le iz sredstev ARRS.
UP FM: Izvedeno je bilo veliko manj aktivnosti, kot je bilo načrtovano, zaradi česar je bila manjša poraba finančnih sredstev. Del neporabljenih sredstev za
programsko opremo iz naslova ARRS je bilo preneseno v leto 2011.
UP FAMNIT: V letu 2010 je nabavila nujno opremo za izvajanje pedagoškega procesa in kabinete za učitelje in raziskovalce, v novih prostorih na Kettejevi 1 v
Kopru (v najemu od Mestne občine Koper) pa je svojo pisarno dobil tudi Študentski svet UP FAMNIT. Fakulteta je tako v letu 2010 pridobila prvi samostojni
laboratorij (vajalnico), v katerem v študijskem letu 2010/11 poteka pedagoški proces za predmete študijskih programov Biodiverziteta, Sredozemsko
kmetijstvo, Bioinformatika in Biopsihologija. S selitvijo kabinetov za učitelje v nove prostore na Kettejevi 1 je fakulteta na Glagoljaški 8 pridobila nov prostor,
kjer je uredila še tretjo računalniško učilnico in s tem omogočila nemoteno izvajanje laboratorijskih vaj za računalniške predmete vseh dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov.
Za nabavo opreme fakulteta v letu 2010 ni prejela finančnih sredstev s strani rektorata UP.
Na nujnost ureditve kabinetov za učitelje in raziskovalce kaže zgovoren podatek, da je imela UP FAMNIT v študijskem letu 2009/10 na Glagoljaški 8 v Kopru
na voljo dva kabineta za učitelje, pri čemer je bilo v študijske programe tedaj vključenih skoraj 80 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so poučevali v 11
študijskih programih, laboratorijske vaje za programe Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo in Bioinformatika pa so se odvijale v najetih laboratorijih UP
PEF, Gimnazije Koper in Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
V primerjavi s planiranimi postavkami iz LPD 2010 načrtovane aktivnosti niso bile izvedene v celoti, saj za izvedbo ni bilo na voljo dovolj finančnih sredstev.
Nabava opreme je bila zato izvedena v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano.
Odmik od načrtovanega pri posameznih postavkah za opremo – večji vložki od načrtovanih v opremo kabinetov za učitelje in raziskovalce ter manjši v opremo
vajalnice–laboratorija – je posledica spremenjenih prostorskih pogojev, ki so nastali v drugi polovici leta 2010, ko je fakulteta od Mestne občine Koper dobila v
najem dodatne prostore na Kettejevi 1, ki v LPD 2010 še niso bili predvideni. Glede na razpoložljiva finančna sredstva se je fakulteta odločila urediti vse nove
prostore v obsegu, ki omogoča funkcionalno uporabo prostorov, tako vajalnice (laboratorija) in računalnice kot tudi kabinetov in pisarn. V tabeli 5-3 smo zato
dodali še postavko 8, ki ni bila predvidena v LPD 2010 in je vezana na ureditev učilnic, pisarn in kabinetov.
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UP FAMNIT je tako, kljub manjšim vloženim sredstvom od načrtovanih, za študijsko leto 2010/11 bistveno izboljšala materialne pogoje izvajanja študija in
zagotovila nemoteno izvedbo študijskih programov. Z novimi prostori je pridobila tudi prvo samostojno vajalnico (laboratorij). Vse nove prostorske pridobitve
so izjemno pozitivno ocenili tako učitelji in raziskovalci kakor tudi študenti.
UP PEF: Za leto 2010 je planirala nabavo opreme v večjem obsegu, kot je bila nato realizirana. Dejstvo je, da UP PEF ni prejela sredstev za nabavo opreme
iz namenskih proračunskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, temveč je morala sredstva namenjati zgolj iz
drugih, lastnih virov.
Če obrazložimo nakupe opreme, naj poudarimo, da so bili v okviru pedagoške opreme nabavljeni predvsem stoli z nasloni za roko , s katerimi se je opremilo
eno predavalnico, ki tako lahko sprejme več študentov. Ob tem je bila nabavljena tudi oprema za dopolnitev manjkajočih zmogljivosti oz.za povečanje
zmogljivosti nekaterih drugih predavalnic. Še vedno pa ostaja v eni predavalnici zelo stara oprema.
Poleg tega je bila nabavljena še druga oprema za področje naravoslovja in tehnike, umetniških dejavnosti, pa tudi zaradi izvajanja študija na novih dislociranih
enotah, na katere je potrebno voziti nekatere didaktične in druge pripomočke. Poleg tega so bili nabavljeni tudi sodobni pripomočki za izvajanje študijskega
procesa s pomočjo informacijske tehnologije (digitalne kamere, digitalni fotoaparati, skenerji, računalniki za predavalnice, zvočniki, zmogljivejši projektorji).
Pri drugi opremi je bilo nabavljeno predvsem pisarniško pohištvo: dodatne mize, omare, nadstavki za omare in stoli, predvsem za arhiviranje dokumentacije
fakultete in za zagotovitev dodatnih delovnih mest za nepedagoški kader ter prodekane. Poleg tega so bili zaradi obrabljenosti nabavljeni novi stoli za sejno
sobo fakultete.
Pri računalniški opremi so bili zamenjani tako namizni kot prenosni računalniki zaposlenih nepedagoških delavcev na fakulteti in v predavalnicah ter ustrezna
oprema. Ta zamenjava je bila obsežnejša, kot je bilo sprva načrtovano, vendar so v to opremo vključeni tudi računalniki v predavalnicah, ki bi jih lahko všteli v
njihovo opremo. Poleg tega so bili nabavljeni dodatni strežniki, prenosni projektorji, digitalne kamere, digitalni fotoaparati, tiskalniki itn. Nabavljena je bila še
računalniška oprema za raziskovalne programe in projekte.
Pri drugi opremi je bil v skladu s programom dela nabavljen predvsem sistem za alarmiranje v objektu v primeru požara, ki obsega ročna nadometna stikala
za javljanje požara, centralo in sirene.
V tej rubriki je bila planirana tudi zamenjava fotokopirnega stroja. Nameravali smo kupiti novega in zmogljivejšega,vendar je bilo ob analizi različnih ponudb
ugotovljeno, da je najem aparata cenovno ugodnejši.
UP VŠZI: V letu 2010 smo zaradi presežka prihodkov nad odhodki realizirali dodatno opremo iz lastnih sredstev za izvajanje pedagoškega procesa,
raziskovalne dejavnosti in racionalizacije delovanja administrativnih služb.
Iz lastnih sredstev smo dodatno nabavili:računalniško opremo in opremo ter storitve za nadgradnjo računalniškega omrežja v vrednosti 14.180 EUR
• opremo za raziskovalno dejavnost v vrednosti 4.779 EUR.
• pisarniško opremo (pohištvo in potrebne električne instalacije ter ostalo opremo) za racionalizacijo administrativnih služb in pisarniški material v
vrednosti 11.107 EUR
• knjižno in učno gradivo v vrednosti 3.215 EUR.
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Iz sredstev namenjenih za razvoj smo dodatno nabavili:
• računalniško opremo in opremo ter storitve za nadgradnjo računalniškega omrežja v vrednosti 20.256 EUR
• pisarniško opremo za dislocirano enoto v Novi Gorici v vrednosti 810 EUR
• knjižno in učno gradivo v vrednosti 6.674 EUR.
Iz ARRS sredstev je bila dodatno nabavljena digitalna mikroskopska kamera z adapterjem v vrednosti 9.259 EUR ter knjižno in učno gradivo v vrednosti 130
EUR.
UP PINT: V finančnem načrtu za leto 2010 smo opredelil nakup celotne opreme v vrednosti 150.000 EUR.
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5.12.4 Drugo
KOMENTARJI:
UP FHŠ: Zaradi pomanjkanja sredstev nismo pristopili k drugim investicijam.
UP FM: Ni posredovala podatkov.
UP FAMNIT: Ni posredovala podatkov.
UP PEF: Ni posredovala podatkov.
UP FTŠ Turistica: Ni posredovala podatkov.
UP VŠZI: Ni posredovala podatkov.
UP ZRS: Ni posredovalo podatkov.
UP PINT: Pod drugo opremo štejemo opremo za laboratorije (naprava za hlajenje).

Št.
prioritete
iz
programa
dela za
leto 2010

Članica

Namen

Viri sredstev in njihov delež (v
EUR) - NAČRT ZA LETO 2010

Viri sredstev in njihov delež (v Obrazložitev
EUR) - REALIZACIJA 2010
razlik med
načrtom in
realizacijo
Lastni
Lastni
MVZT
Drugo Skupaj MVZT
Drugo Skupaj
viri
viri

UP PINT
UP PINT Druga oprema - laboratorijska

628

628

Ni razlik

UP PINT

237

237

Ni razlik

865

865

Druga oprema - laboratorijska

Skupaj UP PINT

UP ŠD niso izvajali drugih dejavnosti.
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6 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
6.1

KADROVSKA POLITIKA

Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2010

Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Postati odlična
raziskovalna univerza

Zagotoviti učinkovitost
administrativno tehničnega
osebja za podporo pri prijavi in
izvedbi raziskovalnih projektov
iz sredstev EU

Boljša administrativno
tehnična podpora
raziskovalcem pri
prijavljanju na projekte in
izvajanju projektov

Realizirano:

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Opredeliti normative in merila
za izvajanje pedagoškega
dela

Opredeljeni normativi za
izvajanje pedagoškega
dela

Delno realizirano:

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL
in UM

Informatizacija postopkov in
povečanje informacijske
podpore na splošnem in
kadrovskem področju

Transparentnost in
ažurnost podatkov na UP

Razvoj in izobraževanje
kadrov

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Racionalizacija delovnih
procesov na splošnem in
kadrovskem področju

Tekoče spremljanje
upravnega poslovanja in
ureditev arhiva
Strokovno usposobljen
kader

Ustrezni kadri na ustreznih
delovnih mestih
Hitrejši in bolj učinkoviti
postopki, manjša tveganja

Administrativno tehnično osebje
se je usposabljalo na področju
prijavljanja na projekte in
izvajanju projektov.

Izvedene so bile analize
pedagoških obremenitev po
fakultetah in usklajevanja
različnih predlogov tako, da je
Pravilnik o vrednotenju dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev v
zaključni fazi obravnave.
Delno realizirano: Na rektoratu je
bilo prevzeto skrbništvo
informacijskega sistema Propis
na kadrovskem področju, tako da
se vsi vhodni kadrovski podatki
za celo UP vnašajo na enem
mestu. Izvedeno je bilo
izobraževanje kadrovskih
delavcev za delo s programom
Propis kadri. Izvedena so bila
izobraževanja zaposlenih na
naslednjih področjih :
- Priprava normativnih
aktov
- Izvajanje javnih naročil
- EFQM.
Delno realizirano:Na rektoratu so
se pričele izvajati določene
skupne naloge (obračun plač in
drugih izplačil po podjemnih in
avtorskih pogodbah, enoten vnos
kadrovskih podatkov za izplačila).
Izvedena je bila reorganizacija
kadrovsko splošnega sektorja.
Sektor za splošne zadeve za
celotno UP izvaja naloge s
svojega področja :
enotna javna naročila;
pisarniško poslovanje
urejanje
dokumentarnega in
arhivskega gradiva.

UP FHŠ
Postati odlična
raziskovalna univerza

Povečati število mladega
kadra visokošolskih učiteljev
in raziskovalcev

Uspešna prijava na
razpise raziskovalnih in
razvojnih projektov
Spremljanje razvoja
mlajšega kadra s strani
predstojnikov študijskih
programov in usmerjanje v
nadaljnjem študiju
(podiplomski študij)

Delno realizirano:
Spremljanje poteka konstantno, s
tem se zagotavlja uspešno
izobraževanje in vključevanje
mlajšega kadra v pedagoški in
raziskovalni proces.
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Reorganizirati strokovne
službe in informacijsko okrepiti
nepedagoški kader skladno z
veljavno sistemizacijo

Pričakovani rezultati v
letu 2010
Učinkovitejša podpora
izvedbi študijskega
procesa
Učinkovita podpora
raziskovalni dejavnosti v
okviru Inštituta za
medkulturne študije UP
FHŠ
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano:
Enoletno nadomeščanje šestih
javnih uslužbencev na
spremljajočih delovnih mestih
nižja razpoložljivost finančnih
sredstev
Delno realizirano:
Izpad financiranja iz pedagoškoraziskovalne vpetosti ter enoletno
nadomeščanje javnega
uslužbenca na spremljajočem
delovnem mestu

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Izobraževanje zaposlenih na
pedagoško-andragoškem
usposabljanju in za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu

Poenostavljena in hitra
komunikacija med študenti
in visokošolskimi učitelji
ter upravo fakultete

Delno realizirano:

Postati referenčna
univerza za geografski
prostor Sredozemlja in JV
Evrope

Spodbujanje vključevanja
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev s tujih univerz v
izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo

Gostovanje visokošolskih
učiteljev na dodiplomskem
študiju

Realizirano:

Gostovanje oziroma
vključevanje visokošolskih
učiteljev v pedagoški
proces na podiplomskem
študiju (kot gostujoči ali
nosilci predmetov)

Realizirano:

Večja vključenost matično
zaposlenih učiteljev in
sodelavcev na drugih
področjih delovanja
fakultete (obštudijske
dejavnosti, sodelovanje pri
delu organov in delovnih
teles fakultete oz.
univerze, promocija
fakultete, drugo)

Delno realizirano:

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL
in UM

Povečati število matično
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
Uvedba informacijske podpore
skupnim delovnim procesom
univerze in članic

Doseči razmerje med
številom redno zaposlenih
in dopolnilno zaposlenih
(1/4 dopolnilno zaposlenih
od vseh zaposlenih)

Poenotenje in
poenostavitev poslovanja
(hitrejše in bolj pregledno
posredovanje)
Racionalizacija dela in
povečanje učinkovitosti
strokovnih služb
(kadrovska in
računovodska služba) ter
uspešnosti vodenja

Spodbujanje in iskanje novih IKT
rešitev za boljšo komunikacijo
med študenti, visokošolskimi
učitelji ter upravo fakultete je
konstantno.

Visokošolski učitelji se vključujejo
v pedagoški proces na
podiplomskem študiju.

Visokošolski učitelji se vključujejo
v pedagoški proces na
podiplomskem študiju.

Vključenost zaposlenih na vsa
področja delovanja fakultete se
konstantno spodbuja.

Realizirano:
Povečuje se vključenost
sodelavcev na vseh področjih
delovanja fakultete.

Delno realizirano:
Poenotenje in poenostavitev
poslovanja se konstantno
izvajata; poenotenje in
poenostavitev poslovanja sta v
teku.

UP FM
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Okrepiti sodelovanje z
gospodarstvom na
izobraževalnem področju

Okrepiti prenos
praktičnega znanja in
izkušenj iz gospodarstva v
študijske programe

Realizirano:
Vključili smo gospodarstvenike v
izobraževalni proces preko
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Dolgoročni prednostni
cilji

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2010
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Realizacija v letu 2010 z
obrazložitvijo razlik
pogodbenega sodelovanja ter
številnih gostovanj
gospodarstvenikov na
predavanjih in okroglih mizah.

Postati odlična
raziskovalna univerza

Povečati število znanstvenih
delavcev in raziskovalcev

Povečati obseg
raziskovalne dejavnosti

Študijske programe smo izvedli z
obstoječo strukturo zaposlenih.
Novih zaposlitev iz naslova
izvedbe študijskih programov v
študijskem letu 2009/10 ni bilo.
Kakovost izvedbe študijskih
programov smo zagotovili tudi
preko pogodbenega sodelovanja
z zunanjimi visokošolskimi učitelji
in sodelavci.

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Zagotavljati izvedbo študijskih
programov ob povečanju
števila vpisnih mest

Zagotoviti ustrezno število
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za kakovostno
izvedbo študijskih
programov

UP FM je organizirala 2-dnevni
pedagoški posvet za vse
zaposlene, na katerem je bila
visoka udeležba.

Povečanje kakovosti
Visokošolskih učiteljev
sodelavcev, znanstvenih
delavcev in raziskovalcev

Izvolitve v naziv

Skrb za pedagoško
usposobljenost visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
Skrb za strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih na
spremljajočih delovnih mestih
Izboljšanje izobrazbene
strukture na spremljajočih
delovnih mestih

Permanentno pedagoško
usposabljanje
Permanentno
izobraževanje in
usposabljanje
Pridobivanje formalne
izobrazbe

Zaradi slabše finančne situacije
so se zaposleni na spremljajočih
delovnih mestih v manjšem
obsegu udeleževali strokovnih
usposabljanj in izobraževanj.
UP FM je nadaljevala z delnim
financiranjem izobraževanja za
pridobitev višje ravni formalne
izobrazbe dvema zaposlenima na
spremljajočih delovnih mestih.

Zmanjšanje stopnje
fluktuacije in dvig
osebnega zadovoljstva
zaposlenih

Skrb za zadovoljstvo
zaposlenih

UP FAMNIT
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično organizirane
univerze

Učinkovito in racionalno
poslovanje

Racionalizacija postopkov
in stroškov zaposlovanja
strokovnega oziroma
administrativnega osebja
Pedagoški delavci UP
FAMNIT opravljajo
raziskovalno dejavnost na
UP PINT.

Realizirano
Delno realizirano
Zaradi preobremenjenosti
zaposlenih nekatera predvidena
usposabljanja niso bila
realizirana.

Raziskovalci UP PINT so
vključeni v pedagoški
proces na UP FAMNIT.
Zaposlitev ustreznega
kakovostnega kadra
Kvalitetnejše delo
administrativnega osebja
Postati referenčna
univerza za geografski
prostor Sredozemlja in JV
Evrope

Postati prepoznavna fakulteta
doma in v tujini

Uspeh na posameznih
razpisih; uspešna
vključitev tujega in
domačega visokošolskega
in raziskovalnega osebja v
pedagoški oziroma
raziskovalni proces

Realizirano

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL
in UM

Primerljivost s priznanimi
visokošolskimi zavodi

Racionalizacija dela in
olajšanje postopkov dela
na članici in v relaciji do
UP in obratno

Nerealizirano

Izvedba tečaja varnosti pri
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delu, napotitev delavcev
na obdobne preventivne
zdravstvene preglede

UP PEF
Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL
in UM

Povečanje števila zaposlenih
za polni delovni čas in
zmanjšanje števila zaposlenih
za krajši delovni čas od
polnega ter zmanjšanje
obsega dopolnilnega dela
Zaposlovanje novega
nepedagoškega kadra oz.
sprememba njegove
izobrazbene in/ali izkustvene
strukture za pokrivanje
izvajanja vseh dodatnih nalog
tajništva fakultete,ki izhajajo iz
povečanega obsega dela na
večini področij dela fakultete

Povečano število polno
zaposlenih pedagoških
delavcev z večjim
obsegom delovnih ur
zaposlitve in zmanjšano
število zaposlenih za
delovni čas krajši od
polnega ter zmanjšano
število sklenjenih pogodb
za dopolnilno delo
Večja pripadnost
zaposlenih UP PEF in
večja učinkovitost
Ustrezna številčna,
izobrazbena in izkustvena
struktura nepedagoškega
kadra za učinkovito
izvajanje nalog tajništva
UP PEF

Delno realizirano:
Delavce, zaposlene za polni in
krajši delovni čas se je
obremenilo do zakonsko
predpisanega obsega z
vključitvijo dodatne tedenske
pedagoške obveznosti in
dopolnilnim delom. Z velikim
številom zaposlenih delavcev je
UP PEF v letu 2010 sklenila
pogodbo o zaposlitvi za
nedoločen čas. Število
zaposlenih, ki na UP PEF
opravljajo dopolnilno delo, se je
tudi sorazmerno zmanjšalo z
zaposlenimi za polni in krajši
delovni čas, vendar ne v
želenem obsegu. Razlog za to je
v prezaposlenosti zunanjih
sodelavcev in s tem možnost
prevzema manjšega obsega ur
na UP PEF.
Zaposlen je bil nov nepedagoški
kader, ki s svojo strokovnostjo
dodano povečuje kvaliteto
izvajanja nalog podpornih služb.
Število nepedagoških delavcev
se ni povečalo sorazmerno s
številom pedagoškega kadra. S
tem se je pojavila tudi potreba
po temeljiti reorganizaciji in
razporeditvi delovnih nalog in s
tem razbremenitvi
preobremenjenega obstoječega
nepedagoškega kadra.

Postati odlična
raziskovalna univerza

Povečanje števila
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev vključenih v
znanstveno-raziskovalno delo
UP PEF oz. povečanje števila
delovnih ur visokošolskih
učiteljev in sodelavcev za
znanstvenoraziskovalno delo

Večje število visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
vključenih v znanstvenoraziskovalno delo UP PEF
oz. povečanje števila
delovnih ur visokošolskih
učiteljev in sodelavcev za
znanstveno-raziskovalno
delo

Delno realizirano:
V manjšem odstotku se je
povečalo število delovnih ur
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za znanstvenoraziskovalno delo. Razlog je v
nekaterih neuspelih prijavah na
razpise za izvajanje
raziskovalnih programov in
projektov pa tudi v dolgotrajnih
razpisnih postopkih pri drugih
projektih, kjer postopki
evalvacije še trajajo. Tako bodo
rezultati vidni šele v prihodnjih
letih.

UP FTŠ Turistica
Postati odlična
raziskovalna univerza

Pridobiti nove raziskovalne
programe in projekte

Dvig nivoja raziskovalnega
dela in raziskovalne
kulture na UP FTŠ
Turistici, prenos rezultatov
projektov in znanj iz
raziskovalne dejavnosti v
izobraževalno dejavnost in
dvig kakovosti študijskih
programov

Delno realizirano:
Planirana je bila prijava na 10
projektov. V letu 2010 so bili
prijavljeni 4 mednarodni projekti
in 9 nacionalnih projektov (8 pri
ARRS in 1 pri MVZT). Od tega
smo dobili 1 mednarodni in 3
nacionalne. Na dobljenih projektih
ni bilo dodatnih zaposlitev (zaradi
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majhnega obsega ur dela na
projektih), v delo na projektu so
bili vključeni že zaposleni
visokošolski učitelji.

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja in
odličnosti v učenju in
poučevanju

Kakovostna izvedba
akreditiranih študijskih
programov 1. in 2. stopnje,
zlasti prva izvedba novega
univerzitetnega študijskega
programa Turizem v 2 letniku

Zagotoviti kadrovsko
pokritost in kakovostno
izvedbo obstoječih in
uvajajočih se novih
študijskih programov.
Izvedba vseh študijskih
programov 1. in 2. stopnje
v skladu z napovedjo
izvedbe študijskih
programov v letu 2010 in v
študijskem letu 2010/11

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Vzpostavitev kariernega
centra za spremljanje
študijske in poklicne poti ter
zaposljivosti diplomantov

Dvig zaposljivosti
diplomantov UP FTŠ,
sodelovanje z lokalnim
okoljem in turističnim
gospodarstvom in večja
prepoznavnost v lokalnem
in širšem okolju

Delno realizirano:
V skladu s planiranjem so bili
zaposleni 4 asistenti, večina za
polni delovni čas. Manj uspešno
je bilo zaposlovanje visokošolskih
učiteljev, saj je od planiranih 5-6
novih zaposlitev realizirana le 1
zap. docentke za dopolnilno del.
razmerje
Delno realizirano:
Planirana vzpostavitev kariernega
centra ni bila realizirana, saj ni
bilo ustreznega razpisa, na
katerem bi konkurirali za
pridobitev namenskih sredstev.
Del dejavnosti, s katerimi bi se
sicer ukvarjal karierni center, pa
je bila kljub vsemu realizirana, in
sicer tako, da so bile
prerazporeditve na Center za
vseživljenjsko učenje, študijsko
prakso in druge službe (študijska
dejavnost).

UP VŠZI
Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Zaposlovanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov posamezne
stroke

Zaposlitev ustreznega
kakovostnega kadra

Realizirano skladno s potrebami
pedagoškega procesa

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Povezovanje šole s
primorskimi in notranjskimi
zdravstvenimi zavodi in
drugimi javnimi in
gospodarskimi družbami ter
vzpostavitev pogojev za
uspešno delovanje novih
učnih baz šole

Podpis novih krovnih
pogodb z učnimi zavodi in
pogodb z mentorji,
zaposlenimi v učnih bazah

Realizirano:

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL
in UM

Zagotovitev nemotenega
delovanja administrativnih
služb šole

Zaposlitev ustreznega
kakovostnega kadra

Postati odlična
raziskovalna univerza

Spodbujanje raziskovalnega
dela visokošolskih učiteljev,
raziskovalnih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na
področju raziskovanja ter
vzpostavitev ravnotežja med
pedagoškim in raziskovalnim
delom učiteljev

Zaposlitev ustreznega
kadra ter uspešna prijava
na razpise raziskovalnih in
razvojnih programov in
projektov

V letu 2010 so bile sklenjene
krovne pogodbe z novimi učnimi
zavodi za izvajanje kliničnega in
praktičnega usposabljanja
študentov Zdravstvene nege in
Prehranskega svetovanja –
dietetike. Prav tako so bili
sklenjeni dogovori z mentorji v
učnih zavodih.
Realizirano:
V letu 2010 sta bili zaposleni dve
knjižničarki in samostojna
strokovna delavka za
vseživljenjsko izobraževanje ter
sam. strok. delavec za področje
informatike.
Nerealizirano:
Glede na obstoječe raziskovalne
programe ni bilo potrebe po
zaposlitvi dodatnega kadra.

UP ZRS
Postati odlična
raziskovalna univerza

Povečanje števila
raziskovalcev

Pridobljeni in izvedeni novi
projekti in povečanje
raziskovalne dejavnosti

Realizirano:
Povečalo se je število zaposlenih
na raziskovalnih delovnih mestih.
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31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 92
raziskovalcev, 31. 12. 2010 pa je
bilo zaposlenih 100
raziskovalcev, kar kaže na porast
števila raziskovalnih delovnih
mest.

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Izboljšanje delovnih procesov
v upravi

Izboljšani delovni proces:
hitrejše in bolj kakovostno
opravljanje strokovnih
nalog

Delno realizirano:
V letu 2010 je bilo planirano
povečanje števila strokovnih
delavcev s ciljem izboljšati
opravljanje strokovnih nalog.
Zaposlena je bila le ena
strokovna delavka v tajništvu. S
tem so bile nekatere službe
razbremenjene le deloma.
Vpisovanje kadrovskih podatkov v
skupno bazo propis je prešlo na
rektorat, vendar s tem še ni prišlo
do racionalizacije delovnih
procesov.

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL
in UM

Razvoj in izobraževanje
kadrov

Izboljšani delovni proces:
hitrejše in bolj kakovostno
opravljanje strokovnih
nalog

Informacijski sistem ne nudi
zadostne podpore kadrovskim
potrebam v upravi. Delo se
podvaja. Izobraževanje kadra ni
zadovoljivo.

UP PINT
Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično organizirane
univerze

Učinkovito in racionalno
poslovanje inštituta

Racionalizacija postopkov
in stroškov zaposlovanja
strokovnega oziroma
administrativnega osebja
Raziskovalni delavci UP
PINT so vključeni v
pedagoški proces na UP
FAMNIT
Pedagoški delavci UP
FAMNIT opravljajo
raziskovalno dejavnost na
UP PINT

Realizirano:
V skladu z načrtovanimi cilji za
leto 2010 je bilo zaposleno
administrativno-strokovno osebje;
nadaljevalo se je z racionalnim
koriščenjem strokovnega osebja
skupaj z UP FAMNIT in ob takšni
racionalizaciji vzpostavljanja
skupnih služb (kadrovska,
finančno-računovodska, IKT) se
je nižal strošek dela glede na
obseg in velikost samega
inštituta.

Zaposlitev ustreznega
usposobljenega kadra
Kvalitetnejše delo
administrativnega osebja
Postati referenčna
univerza za geografski
prostor Sredozemlja in JV
Evrope

Postati prepoznavna inštitucija
doma in v tujini

Uspeh na posameznih
razpisih; uspešna

Realizirano

vključitev tujega in
domačega
raziskovalnega osebja v
raziskovalni proces

Dosegati materialne
standarde, primerljive z UL
in UM

Primerljivost s priznanimi
raziskovalnimi zavodi

Racionalizacija dela in
olajšanje postopkov dela
članice in v odnosu do UP
in obratno
Izvedba tečaja varnosti pri
delu, napotitev delavcev
na obdobne preventivne
zdravstvene preglede
UP ŠD

Delno realizirano
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Realizirano:
Z enim delavcem je bil omogočen
osebnostni in strokovni razvoj.
Udeležba delavcev na seminarjih,
tečajih, predavanjih, delavnicah
Izvedene so bile prerazporeditve
delavcev na nova delovna mesta.

Pojasnila k izvedbi programa: odstopanja med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo
UP je v letu 2010 realizirala večji del zastavljenih ciljev, opredeljenih v planu dela 2010, kar je razvidno
tudi iz obrazložitev realizacije v tabeli kadrovske politike. V letu 2010 se je nadaljeval trend preteklih
let, ko je število zaposlenih rastlo (predvsem visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev)
kot posledica širitve pedagoške in raziskovalne dejavnosti na celotni univerzi. Z večjim zaposlovanjem
pedagoškega kadra in raziskovalcev so se uresničevali kratkoročni prednostni cilji univerze (postati
odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in
poučevanju, dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM).
Le delno je UP uspelo v letu 2010 izboljšati razmerje med številom redno zaposlenih ter dopolnilno
zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter razmerje med zaposlenimi za določen oz. za
nedoločen čas. Še vedno je skoraj ena tretjina vseh zaposlenih za določen čas od tega največ
raziskovalcev, ki delajo na projektih. Povečevalo se je število prevzemnikov dela na podlagi avtorskih
in podjemnih pogodb na podiplomskih študijskih programih, nekoliko pa se je zmanjšalo delo po
pogodbah na dodiplomskih študijskih programih. Razlogi za to so v pomanjkanju strokovnjakov za
posamezno študijsko področje in izvajanju ukrepov sanacije na članicah zaradi omejenih finančnih
sredstev.
UP je v letu 2010 na kadrovskem področju sprejela Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in
usposabljanju javnih uslužbencev UP, Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in
podjemnih pogodbah na UP ter izdala nova navodila za položajni dodatek javnih uslužbencev na
podlagi novih predpisov. Na podlagi sprejetih Minimalnih standardov za izvolitve v nazive
visokošolskih učiteljev in sodelavcev na visokošolskih zavodih, ki jih je sprejel NAKVIS, so bila
pripravljena prva izhodišča za spremembo Meril za izvolitve v nazive na UP.
V letu 2010 so bile v zvezi z informacijskim programom Propis kadri ugotovljene njegove
pomanjkljivosti v delovanju, pomanjkljivo znanje uporabnikov in nepravilna uporaba programa. Zato je
bila izvedena celotna analiza programa, izobraževanje uporabnikov, zastavljeni cilji za dobro
delovanje programa, ki bi bil uporabnikom bolj prijazen in vzpostavljen sistem enotnega vnašanja vseh
vhodnih kadrovskih podatkov. Ob tem so bili izvedeni tudi prvi nadzori nad vhodnimi podatki za
obračun plač.
Na UP so bila v letu 2010 izvedena ocenjevanja in napredovanje javnih uslužbencev, ki so izpolnili
pogoje v skladu s Pravilnikom o napredovanju v plačne razrede UP. Ob tem je UO UP sprejel dodatna
navodila za ocenjevanje javnih uslužbencev na podlagi Pravilnika o napredovanju v plačne razrede
UP. Zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer in posledično spremenjene zakonodaje javnim
uslužbencem tudi v letu 2010 ni pripadala redna delovna uspešnost, prav tako niso bila odpravljena
nesorazmerja osnovnih plač, ki so nastala s prevedbo plač v letu 2008.
V letu 2010 je bil opravljen nadzor RS MVZT v zvezi z izvajanjem 63. člena Zakona o visokem šolstvu.
Pooblaščene osebe MVZT so pregledale podjemne in avtorske pogodbe redno zaposlenih na
rektoratu in UP FTŠ Turistici. Po opravljenem pregledu so bile izvedene aktivnosti na področju
izdelave Pravilnika o vrednotenju pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UP in
sprejeta Pravila o sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb na UP. Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo smo v zvezi z nadzorom pogodb o zaposlitvah vodilnih delavcev posredovali
vse pogodbe o zaposlitvah zaposlenih v plačni skupini B.
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Tabela: Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 2010

RAVEN
izobrazbe

raven 1 -5

SKUPAJ
M

Ž

Skupaj

manj kot 25 let

3

4

7

25-29

33

83

116

30-34

61

104

165

35-39

54

75

129

40-44

26

62

88

45-49

30

44

74

50-54

24

34

58

55-59

14

23

37

60-64

10

14

24

65 let in več

4

3

7

259

446

705

SKUPAJ

raven 6/1

raven 6/2

raven 7

raven 8/1/ in raven
8/2
M
Ž
Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

4

1

0

1

0

6

6

0

0

0

1

5

6

22

68

90

10

4

14

1

2

3

0

1

1

3

13

16

22

53

75

35

35

70

5

2

7

0

2

2

1

3

4

6

33

39

42

35

77

4

5

9

0

1

1

0

5

5

4

22

26

18

29

47

3

6

9

1

2

3

0

2

2

2

8

10

24

26

50

2

1

3

0

2

2

1

2

3

3

10

13

18

19

37

0

1

1

0

0

0

1

1

2

0

4

4

13

17

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

13

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

7

15

24

39

1

8

9

7

32

39

61

201

262

175

181

356

Komentar k tabeli Struktura zaposlenih glede na starost in spol:
Struktura zaposlenih po izobrazbi nam pokaže, da sta najvišja deleža zaposlenih s sedmo (37,2 %) in osmo ravnjo izobrazbe (50,5 %). Največ zaposlenih se je
nahajalo v starostnem razredu od 30 do 34 let (23 %), več kot polovica zaposlenih (59 %) pa je v starostnih razredih mlajših od 40 let. Med zaposlenimi so sicer
prevladovale ženske 63 %, vendar je zastopanost spolov na pedagoških in raziskovalnih delovnih mestih enakomerneje razporejena, medtem ko na
spremljevalnih delovnih mestih prevladujejo pripadnice ženskega spola.
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Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Delo na projektih, ki trajajo določen čas, so razlog za fluktuacijo raziskovalcev. Fluktuacija
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je povezana z manjšim številom vpisanih študentov, predvsem
izrednih študentov na določenih študijskih programih, ter različnimi izbirnimi predmeti (cikličnost
izvedbe izbirnih predmetov in posameznih letnikov študijskih programov), na katere se študenti
prijavljajo. Nekatere krajše zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev (pod 20 % FTE), pri katerih
je bilo ugotovljeno, da njihovo delo nima vseh elementov delovnega razmerja, pa so bile spremenjene
v pogodbeno delo (avtorske in podjemne pogodbe). V povezavi s strukturo zaposlenih na
spremljajočih delovnih mestih (ženske v starostnem razredu do 34 let) je fluktuacija povezana
predvsem z zaposlitvijo za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških dopustov in dalj časa
trajajoče bolniške odsotnosti, delno pa tudi zato, ker mlad izobražen kader išče nove izzive. Prav tako
je večji delež bolniške odsotnosti zaradi nege in varstva otrok in manjši del iz zdravstvenih razlogov.
Informacija o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi
dejavnostmi
Povprečna bruto plača zaposlenih v mesecu decembru 2010 je znašala med 1.441,99 EUR in
2.389,60 EUR, in sicer podrobneje:
- na rektoratu UP je povprečna plača 2.031,83 EUR bruto,
- na članici UP FHŠ je povprečna plača 1.945,94 EUR bruto,
- na članici UP FM je povprečna plača 2.193,83 EUR bruto,
- na članici UP FAMNIT je povprečna plača 1.441,99 EUR bruto,
- na članici UP PEF je povprečna plača 1.970,95 EUR bruto,
- na članici UP FTŠ TURISTICA je povprečna plača 1.760,58 EUR bruto,
- na članici UP VŠZI je povprečna plača 1.996,76 EUR bruto,
- na članici UP ZRS je povprečna plača 1.977,98 EUR bruto,
- na članici UP PINT je povprečna plača 1.963,18 EUR bruto,
- na članici UP ŠD je povprečna plača 2.389,60 EUR bruto.
Povprečna mesečna plača v RS za mesec november 2010 je znašala 1.634,48 EUR, pri tem je za
dejavnost izobraževanja znašala povprečna plača 1.754,16 EUR, za znanstveno-raziskovalno in
razvojno dejavnost pa 2.281,84 EUR.
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KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA

Tarifni razred

Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2009, spremembe med letom 2010 in stanje na dan 31. 12. 2010

a

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Število novih zaposlitev v letu
2010 ki širijo zasedbo delovnih
mest iz decembra 2009

Število upokojitev, ki se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto oz.
naziv
Št.
vseh
zaposl
enih
b

c

v%
zaposli
v
tve
osebah
FTE
d

v%
zaposlitve
FTE
e

v mesecih
x%
zaposlitve

v%
zaposlitv
e FTE

v osebah

f

g

v mesecih
x%
zaposlitve

Število delavcev, s katerimi bo
prekinjeno delovno razmerje in se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

v
osebah

h

v%
zaposlitve
FTE
i

v
mesecih
x%
zaposlitv
e
j

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2010

Št. vseh
zaposlenih

v%
zaposlitve
FTE

c

d

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Rektor

1

1

1

1

Prorektor

0

1

0

1

VII/2
VII/2

Glavni tajnik
Strokovni direktor

1

1

1

1

0

0

0

0

VII/2

Namestnik direktorja

0

0

0

0

VII/2

Pomočnik direktorja

0

0

0

0

Dekan

5

4,1

6

5,1

Direktor

1

1

1

1

Direktor

2

1,23

2

2

IX
IX

IX
VII/2
IX

SKUPAJ DELOVNA MESTA
SKUPINE B

10

9,33

1

1

1

12

0,77

4,235

1,77

16,235

0

0

0

0

0

DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
13,1
2
0,68
2,04
2
1,07

IX

Redni profesor

16

IX

Izredni profesor

37

22,46

5

6

18

IX

Docent

91

70,44

12

3,77

11,31

IX

Lektor z doktoratom

0

0

1

0,35

1,05

VIII

Lektor z magisterijem

5

3,53

VII/2

Lektor

5

5,35

2

1,13

3,39

VII/2

Višji predavatelj

33

26,82

6

3,85

11,55

6

1,48

0

11

11,1

3,21

16

12,71

4,44

36

26,98

103

74,21

1

0,35

1

1,03

1,6

4

2,50

1

1,2

3,6

6

5,28

39

30,67

Tarifni razred
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a

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Št.
vseh
zaposl
enih
b

c
47
234

v%
zaposli
v
tve
osebah
FTE

1

3

171,68

31

16,78

50,34

1

1,32

3,96

8

3,81

12

9,73

VII/2

Asistent

47

30,84

IX

0

0

0

0

VII/2

Bibliotekar z
doktoratom
Bibliotekar z
magisterijem
Bibliotekar

0

0

VII/2

Učitelj veščin

1

1,18

VII/2

Strokovni svetnik

0

0

VII/2

Višji strokovni
sodelavec
Strokovni sodelavec

0

0

0

0,05

e

v mesecih
x%
zaposlitve

3

Asistent z magisterijem

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
SKUPAJ
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI
UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI
SODELAVCI

v%
zaposlitve
FTE

d
29,98

VIII

VII/2

Število upokojitev, ki se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto oz.
naziv

VII/2 Predavatelj
VISOKOŠOLSKI UČITELJI
SKUPAJ
IX.
Asistent z doktoratom

VIII

Število novih zaposlitev v letu
2010 ki širijo zasedbo delovnih
mest iz decembra 2009

6

v osebah

f

5,94

v%
zaposlitv
e FTE
g

0

v mesecih
x%
zaposlitve

Število delavcev, s katerimi bo
prekinjeno delovno razmerje in se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

v
osebah

h
0

0

v%
zaposlitve
FTE
i

v
mesecih
x%
zaposlitv
e
j

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2010

Št. vseh
zaposlenih

v%
zaposlitve
FTE

c

d

2

2

6

12

6,78

18,85

1

0,43

1,29

11

9,30

10

2

6

43

34,78

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

0,50

0

0,00

0

0,00

0

0,00

48
253

0

0,68

2,04

0

0,05

0,15

28,98
181,68

9

17,82

223

5,13

68

45,61

7

7,26

21,78

0

0

0

11

3,16

9,48

64

49,71

302

217,29

38

24,04

72,12

0

0

0

23

9,94

28,33

317

231,39

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI
IX.

Znanstveni svetnik

13

7,86

IX.
IX.

Višji znanstveni
sodelavec
Znanstveni sodelavec

6

5,62

30

IX.

Asistent z doktoratom

VIII

Višji razvojni sodelavec

2,00

0,85

5,10

3,00

2,19

21,90

21,24

2,00

0,46

2,76

9

4,37

2,00

3,63

21,78

0

0

1,00

1,20

11,60

15

8,71

9

7,81

31

20,5

11

8

0

0

Tarifni razred
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a
VIII
VIII
VIII
VIII

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Število upokojitev, ki se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto oz.
naziv
Št.
vseh
zaposl
enih
b
Višji raziskovalec z
magisterijem
Sam. raziskovalec z
magisterijem
Raziskovalec z
magisterijem
Mladi raziskovalec z
mag. na dok. študiju

c

v%
zaposli
v
tve
osebah
FTE
d

v%
zaposlitve
FTE
e

0

0

0

0

8

5,36

1

1

VIII

Asistent z magisterijem

6

3,6

VII/2

2

1,75

VII/2

Višji strokovno
raziskovalni asistent
Višji razvijalec

0

0

VII/2

Višji raziskovalec

0

0

VII/2

Višji asistent

0

0

VII/2

Strokovni sodelavec v
humanistiki
Samostojni strokovni
sodelavec v humanistiki

2

1,2

1

1

VII/2

Samostojni razvijalec

0

0

VII/2

0

0

VII/2

Samostojni
raziskovalec
Razvojni sodelavec

0

0

VII/2

Razvijalec

1

1

VII/2

Raziskovalec

22

16,29

VII/2

Mladi raziskovalec na
enovitem doktorskem

20

19,2

VII/2

Število novih zaposlitev v letu
2010 ki širijo zasedbo delovnih
mest iz decembra 2009

8,00

v mesecih
x%
zaposlitve
f

v%
zaposlitv
e FTE

v osebah

g

v mesecih
x%
zaposlitve

Število delavcev, s katerimi bo
prekinjeno delovno razmerje in se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

v
osebah

h

v%
zaposlitve
FTE
i

v
mesecih
x%
zaposlitv
e
j

0,00

0,41

2,46

1,00

1,40

4,20

4,74
1,00

1,20

7,20
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Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2010

Št. vseh
zaposlenih

v%
zaposlitve
FTE

c

d
0

0

0

0

8

4,95

1

1

5

2,2

2

1,75

0

0

0

0

0

0

2

1,2

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

30

21,03

19

18

Tarifni razred
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a

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Število novih zaposlitev v letu
2010 ki širijo zasedbo delovnih
mest iz decembra 2009

Število upokojitev, ki se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto oz.
naziv
Št.
vseh
zaposl
enih
b
študiju

VII/2

Mladi raziskovalec

VII/2

Asistent

c

v%
zaposli
v
tve
osebah
FTE
d

v%
zaposlitve
FTE
e

23

23

1

1

1,00

v mesecih
x%
zaposlitve

v osebah

f

1,00

v%
zaposlitv
e FTE
g

v mesecih
x%
zaposlitve

Število delavcev, s katerimi bo
prekinjeno delovno razmerje in se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

v
osebah

h

v%
zaposlitve
FTE
i

v
mesecih
x%
zaposlitv
e
j

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2010

Št. vseh
zaposlenih

v%
zaposlitve
FTE

c

d

2,00
1,00

1,00

225

6,00

24

24

0

0

SKUPNO ŠTEVILO
145,00 113,49 18,00
12,87
53,54
0,00
0,00
0,00
4,00
5,21
31,46
159,00
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH
MESTIH SKUPINE H
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI

121,15

Delovna mesta skupine J
VII/2
VII/2
VII/1
VI

VODSTVENA
DELOVNA MESTA NA
UNIVERZI
VODSTVENA
DELOVNA MESTA NA
ČLANICI
VODSTVENA
DELOVNA MESTA NA
ČLANICI
VODSTVENA
DELOVNA MESTA

SKUPAJ ŠTEVILO NA
VODSTVENIH DM

9

8,5

16

16

0

0

1

1

26

25,5

1

1,1

8

4

4

24

1

1

6

6

6,1

1,95

38

VII/2

PR DM VEČ KOT 34

11

11

VII/2

PR DM OD 33 DO 34

12

11,55

1

VII/2

PR DM OD 32 DO 33

13

13

13

11,4

68,4

VII/2

PR DM OD 30 DO 31

37

36,15

4

5,15

20,6

VII/2

PR DM 29

44

42,875

1

0

0

0

1

9

1

1

9

8

8

48

10

9,6

19

19

1

1

1

1

31

30,6
3

3

13

13,5

26

24,4

2

2

6

39

39,3

8

7,88

47,28

36

35

Tarifni razred
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a

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2009

Število novih zaposlitev v letu
2010 ki širijo zasedbo delovnih
mest iz decembra 2009

Število upokojitev, ki se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto oz.
naziv
Št.
vseh
zaposl
enih
b

c

v%
zaposli
v
tve
osebah
FTE
d

v%
zaposlitve
FTE
e

v mesecih
x%
zaposlitve

v%
zaposlitv
e FTE

v osebah

f

g

v mesecih
x%
zaposlitve

Število delavcev, s katerimi bo
prekinjeno delovno razmerje in se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

v
osebah

h

v%
zaposlitve
FTE
i

v
mesecih
x%
zaposlitv
e
j
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Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2010

Št. vseh
zaposlenih

v%
zaposlitve
FTE

c

d

VII/1

PR DM OD 27 DO 28

4

4

19

19,2

115,2

23

23,2

VII/1

PR DM MANJ KOT 27

10

8,6

9

8,7

26,1

19

17,3

VI

6

6

2

4

12

8

10

V

22

21,75

7

15

15

IV

4

2

2

III

1

1

3

3

II
SKUPNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA DM
SKUPINE J, BREZ
ZAPOSELNIH NA
VODSTVENIH DM
SKUPNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH
MESTIH SKUPINE J
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

1

0,8

6,75

20,25

4,8
2

2

12

2

2

2

1,8

1

1

167

160,9

49

51,2

247,1

0

0

0

29

26,63

133,53

187

185,5

193,0

186,4

55,0

57,3

285,1

0,0

0,0

0,0

30,0

27,6

142,5

218,0

216,1

650,00

526,5

112,0

96,0

427,0

0,0

0,0

0,0

57,0

42,8

202,3

705,00

579,7
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KOMENTAR:
Planirana rast števila zaposlenih za 23,10 % FTE v letu 2010 ni bila realizirana. 31. 12. 2010 je bilo
zaposlenih 705 oseb oz. 579,7 FTE, kar predstavlja 81 % realizacijo plana. Zaposlilo se je manj
visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev, kot je bilo planirano. Kljub temu se je število visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v letu 2010 povečalo za 8,80 % v primerjavi s številom zaposlenih 31. 12.
2009.
31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 302 (217,29 FTE) visokošolskih učiteljev in sodelavcev (plačna skupina
D1), v letu 2010 je bilo planirano povečanje na 405 oseb (285,17 FTE), kar je predstavljalo povečanje
za 31,24 % v FTE, realizirano pa je bilo povečanje za 4,97 %, kar predstavlja 80,3 % realizacijo plana.
Na delovnih mestih visokošolskih učiteljev je bilo 31.12.2009 zaposlenih 234 oseb (171,68FTE), v letu
2010 je bilo planirano povečanje na 310 oseb (222,2 FTE), realizirano pa je bilo povečanje za 5,84 %,
kar predstavlja 80,9 % realizacijo plana.
Na delovnih mestih visokošolskih sodelavcev je bilo 31. 12. 2009 zaposlenih 68 oseb (45,61 FTE), v
letu 2010 je bilo planirano povečanje na 95 visokošolskih sodelavcev (62,97 FTE), zaposlitve niso bile
realizirane, zaposlenih je 5,5 % manj visokošolskih sodelavcev, kar predstavlja 77,97 % realizacijo
plana. Vzrok neizvedenih načrtovanih povečanj zaposlitev je bilo manjše število vpisanih študentov in
zaposlitve visokošolskih sodelavcev na delovnih mestih visokošolskih učiteljev.
31. 12. 2009 je bilo 145 raziskovalcev (plačna skupina H) s 113,49 FTE, v letu 2010 je bilo planirano
povečanje na 173 oseb s 137,67 FTE, kar je predstavljalo povečanje za 21,31 % v FTE, realizirano pa
je bilo povečanje za 6,75 %, kar predstavlja 85,2 % realizacijo plana. Vzrok nerealiziranih načrtovanih
povečanj je bilo manjše število pridobljenih raziskovalnih projektov od načrtovanih.
Na spremljajočih delovnih mestih (plačna skupina J) je bilo 31. 12. 2009 zaposlenih 191 oseb (186,42
FTE), konec leta 2010 pa je bilo planiranih 220 oseb (214,98 FTE), kar je predstavljalo povečanje za
15,32 v FTE. V letu 2010 se je izvedla racionalizacija kadrov, tako da je 31.12.2010 na teh delovnih
mestih zaposlenih 218 oseb (216 FTE). Od teh je kar 13 javnih uslužbenk na porodniškem dopustu.
Povečanje zaposlitev je posledica nerealiziranih planiranih zaposlitev v letu 2009, izvedba novih nalog
zaradi pridobitve novih projektov in izvedbe novih študijskih programov ter nadomeščanje zaradi
porodniških odsotnosti zaposlenih.
REKTORAT: 31.12.2009 je bilo na rektoratu 29 oseb ( 27,6) FTE. V letu 2010 je bilo planirano
povečanje na 33 oseb (32,6 FTE), 31.12.2010 je bilo zaposlenih 33 oseb (31,9 FTE). Realizirano je
bilo povečanje za 11,54 %, kar predstavlja 97,85 % realizacijo plana. Od planiranih zaposlitev ni bila
realizirana zaposlitev vodje pravnega sektorja, izvedena pa je bila ne planirana zaposlitev zaradi
pridobitve projekta Karierno svetovanje. Razlika v planu v FTE je posledica koriščenja starševskega
dopusta.
UP FAMNIT: Planirana rast števila zaposlenih iz 30,86 FTE na 62,13 FTE, kar je predstavljalo 101 %
povečanje zaposlitev, je bila realizirana le delno. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 47 oseb z 38,60 FTE,
tako je bilo realizirano povečanje za 38,24 %, kar predstavlja 62,1 % realizacijo plana. Izvedene so
bile posamezne deljene/skupne zaposlitve tudi z ostalimi članicami UP. Pričakovani rezultati na
področjih, kjer fakulteta ni bila odvisna od univerze, so bili v večji meri doseženi. Izjema je
zaposlovanje nepedagoškega kadra, kjer so bili cilji le delno realizirani. Zaradi varčevalnih ukrepov se
fakulteta ni odločila za izvedbo vseh predvidenih zaposlitev. Tako niso bile realizirane nove zaposlitve
na področju mednarodnega sodelovanja, knjižnice in referata (predvidene so bile zaposlitve strokovnih
delavcev na vseh navedenih področjih). Pri tem velja izpostaviti, da fakulteta v največji možni meri
racionalizira stroške poslovanja na vseh področjih, tudi z oblikovanjem uprave po načelu skupnih
strokovnih služb UP FAMNIT in UP PINT (npr. kadrovska, finančno-računovodska, raziskovanje) ter
na področju delovanja komisij (skupna komisija za izvolitve v nazive KIN UP FAMNIT/UP PINT že
deluje, načrtuje pa se tudi povezovanje pri delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno
delo). Racionalizacija na tem področju omogoča bolj kakovostno delo ob sočasni finančni
učinkovitosti.
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UP FHŠ: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 70,71 FTE, planirano je bilo povečanje na 70,94 FTE, kar je
0,3 % rast. Realizacija je bila 93 %, tako je bilo 31.12.2010 bilo zaposlenih 84 oseb s 66 FTE. V letu
2010 je bila fluktuacija predvsem pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih, in sicer v primerih, ko se
izbirni predmet v študijskem letu 2010/11 ne izvaja več (cikličnost izvedbe izbirnih predmetov in
posameznih letnikov študijskih programov). Šest javnih uslužbenk na spremljajočih delovnih mestih je
bilo v letu 2010 na porodniškem dopustu.
UP FM: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 119 oseb s 106,54 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 118,44
FTE, kar je predstavljalo 18,5 % povečanje zaposlitev. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 118 oseb s
102,10 FTE . Plan v FTE je bil realiziran 86,2 % . Povečanje zaposlenih je bilo na delovnih mestih
raziskovalcev (7,6 %) in zmanjšano število zaposlenih visokošolskih učiteljev sodelavcev. Manjše
število zaposlenih je posledica manjšega števila vpisanih študentov.
UP TURISTICA: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 67,9 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 82,64 FTE,
kar je 23,2 %. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 76 oseb s 82 FTE, realizirano pa je bilo povečanje za
22,21 %, kar predstavlja 99,2 % realizacijo plana.
Zaradi varčevalnih ukrepov so bile poiskane kadrovske rezerve znotraj UP (na drugih članicah) in tako
delno pokrite kadrovske potrebe na novo-uvajajočih se študijskih programih (Dediščinski turizem – 2.
stopnja in univerzitetni (bolonjski) – prva izvedba 2. letnika. Poleg tega je bilo sklenjenega več
pogodbenega dela z izvajalci iz gospodarstva (habilitiranimi visokošolskimi učitelji), ki sodelujejo kot
nosilci ali soizvajalci posameznih delov študijskih programov.
UP PEF: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 55,67 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 79,31 FTE, kar je
42 % povečanje. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 96 oseb s 68,10 FTE, realizirano pa je bilo povečanje
za 11,63 %, kar predstavlja 85,86 % realizacijo plana.
UP ŠD: V letu 2010 ni bilo planiranih novih zaposlitev. Stanje 31. 12. 2009 je 5 oseb, kar znaša 5 FTE
in je enako kot 31.12. 2010.
UP VŠZI: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 59 oseb s 42,10 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 69 oseb
( 48,84 FTE) in 16 % povečanje zaposlitev. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 66 oseb s 42,80 FTE. Plan v
FTE je bil realiziran 99,2 %.
UP PINT: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 36 oseb s 21 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 50 oseb
(31,40 FTE) in 49,5 % povečanje zaposlitev. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 44 oseb s 30,80 FTE. Plan
v FTE je bil realiziran 98 %.
UP ZRS: 31. 12. 2009 je bilo zaposlenih 122 oseb s 98,96 FTE, za leto 2010 je bilo planiranih 134
oseb (116,86 FTE) in 18 % povečanje zaposlitev. 31.12.2010 je bilo zaposlenih 137 oseb s 112,70
FTE. Plan v FTE je bil realiziran 96,44 %.
Tabela: Izvolitve v naziv v letu 2010
Naziv
PEDAGOŠKI NAZIVI
Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Višji predavatelj
Predavatelj
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni sodelavec
Lektor
NAZIVI RAZISKOVALCEV
Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec
Asistent z doktoratom

Število zaposlenih, ki jim je v
letu 2010 potekla izvolitev v
naziv

4
13
5
15
13
11
3

1
11

Načrtovano število izvolitev
v naziv v letu 2010

Realizacija

4
15
57
16
26
66

2
12
37
20
18
60

1
4

1
4

3
17
22
11

1
11
19
21
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Število zaposlenih, ki jim je v
letu 2010 potekla izvolitev v
naziv

Naziv
Asistent z magisterijem
Asistent
Višji strokovno-raziskovalni asistent
SKUPAJ

Načrtovano število izvolitev
v naziv v letu 2010

10
16
1
108

229

Realizacija

21
43

19
53

306

278

KOMENTAR: V letu 2010 je bilo realiziranih manj izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev od
planiranih, tako med visokošolskimi učitelji in sodelavci kot tudi med raziskovalci. Večina izvolitev v
nazive so prve izvolitve v nazive. Velik delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ima tudi
ustrezno enakovredno izvolitev v naziv raziskovalca.
Tabela: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010
Daljša usposabljanja
Pridobivanje
Strokovno
Krajša usposabljanja in
(več kot 1 mesec) v
formalne izobrazbe
usposabljanje
tečaji
tujini
Leto 2009
42
31
115
Načrt 2010
30
80
161
Realizacija 2010
31
60
149
1

KOMENTAR:Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih v letu
2010 je bilo v celoti realizirano le pri pridobivanju formalne izobrazbe, predvsem zato, ker se za
pridobivanje formalne izobrazbe običajno zaposleni odločajo neodvisno od delodajalca. Število
strokovnih usposabljanj, krajših usposabljanj in tečajev, je bilo manjše od načrtovanega. Poglavitni
razlog za to so bila omejena finančna sredstva, varčevalni ukrepi in preobremenjenost na delovnih
mestih. Prevladujoče oblike izobraževanj in usposabljanj so bile predvsem usposabljanja s področja
dela, izvajanja javnih naročil, nomotehnike, kakovosti, EFQM.
Tabela: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010
Pridobivanje
Strokovno
Krajša usposabljanja in
formalne
Sobotno leto
usposabljanje
tečaji
izobrazbe
Leto 2009
97
145
187
0
Načrt 2010
101
184
253
0
Realizacija 2010
110
123
134
4

KOMENTAR: Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter raziskovalcev v letu 2010 je bilo v primerjavi z načrtom realizirano pri pridobivanju
formalne izobrazbe predvsem zato, ker je pridobivanje formalne izobrazbe pogoj za ponovno izvolitev
v naziv ali pridobitev višjega naziva. Število strokovnih usposabljanj, krajših usposabljanj in tečajev je
bilo manjše od načrtovanega. Poglavitni razlog za to so bila omejena finančna sredstva. V letu 2010
so bili 4 visokošolski učitelji na sobotnem letu v tujini.
Tabela: Število registriranih raziskovalcev
Št. vseh visokošolskih učiteljev,
visokošolskih sodelavcev,
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev
Stanje 31. 12. 2009
517
Načrt 31. 12. 2010
592
Realizacija 31. 12. 2010
567

Število registriranih raziskovalcev
od tega s statusom
mladi raziskovalci

Vsi
395
492
415

44
52
44

Tabela: Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv
Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev
in strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 12. 2009
Načrt 31. 12. 2010
Realizacija 31. 12. 2010

413
514
462

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, ki imajo tudi
izvolitev v znanstveno
raziskovalni oziroma
strokovno raziskovalni
naziv
103
146
150

Št. vseh raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
imajo tudi izvolitev v naziv
visokošolskega učitelja
oziroma visokošolskega
sodelavca
78
100
125

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

230

Tabela: Podatki o izvajalcih študijskih programov
Druga stopnja

Prva stopnja
Realizacija
2009
Število zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih
programov
Vrednost pogodb
zunanjih pogodbenih
izvajalcev za izvedbo
študijskih programov
Število zaposlenih, ki
študijske programe
izvajajo na podlagi
avtorskih ali drugih
pogodb
Vrednost pogodb
zaposlenih, ki študijske
programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali
drugih pogodb

Realizacija
2010

Realizacija
2009

157,00

10

156.878,70 189.462,06 244.720,05
€
€
€

7.463,68 €

163

108

Načrt 2010
136

119

173,00

28

193.499,75 239.461,29 349.087,96
€
€
€

118.215,67
€

Tretja stopnja
Realizacija
2010

Realizacija
2009

55,00

25

150.263,87 182.887,51
€ €

8.841,00 €

Načrt 2010
46

42

64,00

26

91.802,71 208.436,65
€ €

20.332,00
€

Skupna vrednost pogodb
izvajalcev, ki študijske
350.649,45 429.178,35 594.138,01 125.717,35 242.154,58 391.443,16
29.224,00
programe izvajajo na
€
€
€
€
€
€
€
podlagi avtorskih ali
drugih pogodb

Načrt 2010
15

Skupaj
Realizacija
2010

Realizacija
2009

40,00

216

23.291,03 22.206,31
€ €

21

49,00

57.631,55 90.558,00
€ €

€

80.958,58

195.177,38
€

167

483.377,36
€

Načrt 2010
234

Realizacija
2010
218,00

393.016,90 449.813,87
€ €

252

180,00

588.895,55 648.082,61
€ €

112.853,31 678.937,74 982.398,45
1.098.434,48
€
€
€
€

OPOMBA:
»Prva stopnja« - upoštevajo se vsi stari dodiplomski študijski programi in novi študijski programi prve stopnje.
»Druga stopnja« - upoštevajo se vsi novi študijski programi druge stopnje.
»Tretja stopnja« - upoštevajo se študijski programi, po katerih si lahko pridobiš strokovni naslov specialist ali znanstveni naslov magister znanosti oz. doktor
znanosti.
V stolpec "Skupaj" je vpisano število zunanjih izvajalcev, pri čemer se vsakega izvajalca šteje samo enkrat, ne glede na to, na koliko stopnjah izvaja študij.
Stolpec tako ni seštevek.
KOMENTAR: Na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb je v pedagoškem procesu sodelovalo več izvajalcev, kot je bilo planiranih. Razlika je nastala zaradi
drugačne izvedbe študijskih programov, tako se je namesto zaposlitev delo opravilo preko podjemnih in avtorskih pogodb. Povečalo se je tudi število
zaposlenih na UP, ki opravljajo delo tudi preko avtorskih in podjemnih pogodb.
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7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
7.1

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Leto 2010 je bilo za UP stabilno leto. Po likvidnostnih težavah v preteklih letih je Univerza na
Primorskem (v nadaljevanju UP) izkoristila leto 2010 za ureditev svojega poslovanja in zagotovitev
normalnih razmer za izvajanje svojega poslanstva. Težave, ki so se pojavile občasno, so izhajale
predvsem iz naslednjih razlogov:
- Zaradi slabih gospodarskih razmer je UP dosegala manj prihodkov na trgu, saj se je
zmanjšalo število projektov vezanih na gospodarstvo (Fakulteta za management).
- Zmanjšalo se je število izrednih študentov na vseh članicah (izjema je Pedagoška fakulteta
Koper).
- Zaradi varčevalnih ukrepov in sanacijskih programov so nekatere članice izvajale delno
skrčene študijske programe.
- Zaradi večletnih zamrznitev na področju novih investicij v prostore UP so se posamezne
članice še vedno soočale s prostorsko stisko, slabo opremljenostjo in velikimi stroški za
najemnine prostorov.
- Na uspešnost članic močno vpliva tudi zamik v financiranju novih študijskih programov
(Fakulteta za humanistične študije Koper in Fakulteta za management).
V letu 2010 smo evidentirali predvsem naslednje posledice:
- Sanacijski ukrepi – predvsem na članici Fakulteti za humanistične študije Koper in tudi
nekaterih drugih članicah, ki so v letu 2008 izkazovale v bilanci presežek odhodkov nad
prihodki
- Drastično zniževanje določenih stroškov (predvsem materialnih), kar v posameznih primerih
vpliva negativno tudi na pogoje dela in študija t.j. kvaliteto
- Na določenih članicah (predvsem Fakulteta za humanistične študije Koper) je zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev okrnjena izvedba študija, kar lahko posledično vpliva na
kvaliteto in na dolgi rok na konkurenčnost.
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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 2010, kar se ocenjuje kot
uspešno. Veliko izvedenih nalog je bilo tudi takšnih, ki sicer niso bile predvidene v LPD in so zato v LP
navedene posebej. Iz poročil posameznih članic je razvidno, da so tudi te v letu 2010 realizirale večino
zastavljenih ciljev. Realizacija ciljev po posameznih članicah in področjih dela je razvidna iz zgornjih
poglavij.
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, kar je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju po posameznih področjih
dela.
Področje investicij
V prvi polovici leta je bi uspešno izveden razpis za izbor izvajalca GOI del, ki je z gradnjo objekta A v
Univerzitetnem kampusu Livade pričel v maju 2010. Prav tako je bil zaključen javni anonimni
arhitekturni natečaj za pridobitev najustreznejše idejne arhitekturne rešitve za umestitev
univerzitetnega kampusa Sonce, ki umešča program Pedagoške fakultete, Fakultete za management,
Fakultete za grajeno okolje, Univerzitetne knjižnice in mestne knjižnice ter študentskih domov s 300
ležišči. Za najprimernejšo arhitekturno rešitev je strokovna komisija ocenila natečajni elaborat Bevk
Perović arhitekti d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.
Konec leta 2010 je bila izdelana preliminarna idejna zasnova, ki je prva od faz izdelave projektne
dokumentacije za projekt izgradnje Univerzitetnega Kampusa Sonce in hkrati predstavlja osnutek
idejne zasnove. Temelji na rešitvi prvonagrajenega natečajnega elaborata in se ukvarja s
preverjanjem potrebnega števila parkirnih mest za lažje odločanje o izboru najbolj ustrezne
kombinacije programa s potrebnim številom parkirnih mest. Za končno odločitev o razporejanju
programa in izdelavo končne IDZ je bilo izdelanih pet variant. Za naročnika je najoptimalnejša varianta
tista, ki ne predvideva podzemnih garaž v več etažah. V drugi polovici leta je bila medsebojno
usklajena investicijska dokumentacija za izgradnjo Univerzitetnega kampusa Livade.
Pogodba o zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2010 je bila
podpisana v oktobru, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanja so bila univerzi nakazana
novembra in decembra 2010.
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OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH
CILJEV V LETU 2010
Področje izobraževalne dejavnosti

UP FHŠ je na področju razvoja študijskih programov nadaljevala z zastavljenimi cilji, in sicer so se v
letu 2010 nadaljevali postopki akreditacije za tri pedagoške študijske programe 2. stopnje (Zgodovina
dvopredmetni, Slovenistika enopredmetni, Slovenistika dvopredmetni). Fakulteta je začela tudi
postopek akreditacije za naslednje študijske programe: 1. stopnja Socialna politika, 2. stopnja:
Italijanistika pedagoški študij, Geografija dvopredmetni pedagoški študij. Akreditirani so bili novi
študijski programi, in sicer eden na 1. stopnji, dva na 3. stopnji ter en interdisciplinarni študijski
program na 2. stopnji. Na področju izobraževalne dejavnosti je bil odstotek zasedenih vpisnih mest
predvsem v programe 1. stopnje nižji od pričakovanega, ni bil pa bistveno manjši v primerjavi s
preteklim letom.
Fakulteta tako ugotavlja, da je glede na zastavljene cilje v zvezi s študijskimi programi in sistemom
študija za leto 2010 delno ali v celoti dosežena večina pričakovanih rezultatov. Organizirano in tekoče
je bil izpeljan študijski proces na 1., 2. in 3. stopnji. Izvajal se je tudi izredni študij Medijski študiji. Pri
uvedbi racionalizacijskih ukrepov je fakulteto vodila skrb za kakovostno izvedbo in še nadaljnje
omogočanje možnosti za sodobne pristope na najvišji kakovostni ravni.
V letu 2010 je fakulteta dosegla enega pomembnejših ciljev, in sicer pričakovano prehodnost
študentov v višje letnike, ki znaša na 1. stopnji 71,7 %. Spodbujanje vključevanja študentov v projekte
fakultete in spodbujanje vključevanja študentov v promocijske aktivnosti fakultete je bilo uspešno.
Študentje fakultete so se aktivno vključevali v študijske in obštudijske aktivnosti ter druge projekte
fakultete- Tako so, na primer, sodelovali pri predstavitvah programov na srednjih šolah, pri
informativnih dnevih, na tradicionalnih dogodkih v okviru dnevov fakultete itd.
Za zaposljivost študentov na fakulteti skrbijo z zagotavljanjem povezovanja študijske in obštudijske
dejavnosti, z uspešno realizacijo delovne prakse, z vzpostavljanjem projektov s trgom. Fakulteta je v
letu 2010 presegla zastavljeni cilj, da sklene tri dodatne sporazume o sodelovanju pri izvajanju
študijske prakse s potencialnimi delodajalci, , saj je podpisala enajst sporazumov s potencialnimi
delodajalci na različnih področjih in s tem dala več novih možnosti študentom za opravljanje študijske
prakse. Fakulteta namerava v bodoče okrepiti sodelovanje s Kariernim centrom UP ter vzpostaviti
bazo potencialnih delodajalcev.
UP FM: v letu 2010 je fakulteta prvič skupaj z UP FHŠ in UP VŠZI razpisala nov magistrski študijski
program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja. Žal se je na razpisana mesta prijavilo izredno
nizko število študentov, tako da se študijski program v študijskem letu 2010/11 ne izvaja.
Postopek širitve na področje prava (ISCED 38) in akreditacija študijskega programa 2. stopnje Pravo
za management sta še vedno v teku (oba postopka sta začela teči v letu 2008).
Glede na zgoraj navedene vzroke je UP FM v letu 2010 oz. v študijskem letu 2010/11 dosegla le 48 %
zapolnitev razpisanih mest na 1. stopnji študija in 35 % zapolnitev razpisanih mest na 2. stopnji
študija. Poleg vzrokov iz prejšnjega poglavja je ob tem potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je v
študijskem letu 2010/11 fakulteta prvič razpisala le vpisna mesta za nove (bolonjske) študijske
programe in da je bil v preteklih študijskih letih izreden interes predvsem za predbolonjski specialistični
in magistrski (znanstveni) študij. Na doktorskem študiju je UP FM razpisala le vpisna mesta po merilih
za prehode v 3. letnik predbolonjskega doktorskega študijskega programa. Za študijsko leto 2010/11
so bila zapolnjena vsa razpoložljiva mesta.
Zaradi nižjega števila vpisanih študentov od načrtovanega je fakulteta v letu 2010 sprejela načrt
varčevalnih ukrepov na različnih področjih, s katerimi je v zadnjem četrtletju leta 2010 privarčevala
približno 125.000 evrov.
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Leta 2010 je dosegla zastavljeni cilj razvoja doktorskega študijskega programa 3. stopnje
Management, ki se trenutno nahaja v postopku akreditacije na Nacionalni agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu.
UP FAMNIT je v letu 2010 dosegla večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, za katere ocenjujejo, da so
bistveni za kakovostno delovanje in razvoj fakultete na področju izobraževalne, raziskovalne in
mednarodne dejavnosti.
Fakulteta je v študijskem letu 2010/11 uspešno zapolnila vsa razpisana vpisna mesta v prvič
razpisana dodiplomska študijska programa 1. stopnje Biopsihologija in Aplikativna kineziologija ter
magistrskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija. Nekoliko manj uspešna je bila pri
zapolnjevanju vpisnih mest na ostalih dodiplomskih študijskih programih. Cilji so bili na tem področju
doseženi le delno. Fakulteta se je v letih 2009 in 2010 močno angažirala na področju promocije. Cilji
so bili zastavljeni dolgoročno, s kakovostnimi aktivnostmi na osnovnih in srednjih šolah, zato se
pričakuje, da bodo učinki vidni na daljši rok. Tako je fakulteta s programi poskrbela za promocijo
naravoslovja med srednješolci in osnovnošolci, pa tudi širše v lokalni skupnosti, slednje zlasti s
poljudnimi predavanji s področja matematike, poimenovanimi »Famnitovimi izleti v matematično
vesolje«, in z drugimi predavanji, odprtimi za širšo javnost. Obisk predavanj je fakulteto spodbudil, da
podobna predavanja ponudi tudi na drugih naravoslovnih področjih (biologija, varstvo narave in
podobno). Pri vpisu na magistrske programe 2. stopnje velja izpostaviti, da se je celotna prva
generacija izredno uspešnih diplomantov 1. stopnje študija Matematike odločila za nadaljevanje
študija na programu 2. stopnje Matematične znanosti.
V programu dela je fakulteta kot cilj opredelila veliko število novih podiplomskih programov 2. in 3.
stopnje, širitev študijskih področij ter spremembe in dopolnitve obstoječih programov. Spremembe
programov so bile sprejete in posredovane v akreditacijo na Nacionalno agencijo RS za kakovost v
visokem šolstvu (NAKVIS), ki pa večine posredovanih gradiv še ni obravnavala. Za cilje na področju
akreditacije fakulteta ocenjuje, da so bili postavljeni nekoliko preambiciozno, če ob tem upošteva
dejanske kadrovske resurse za pripravo akreditacij za vse navedene študijske programe. Edini
nerealizirani cilj na področju izobraževanja, ki je vplival na razpis za vpis v študijsko leto 2010/11, je
bila akreditacija novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim
inženiringom, ki je bil pravočasno posredovan v akreditacijo na NAKVIS, vendar zaradi ustanavljanja
NAKVIS v letu 2010 ni bil pravočasno akreditiran za razpis v 2010/11. Ostali cilji so preneseni v leto
2011. Pri tem bi izpostavili, da so delovne skupine vse leto 2010 vsebinsko usklajevale osnutke
študijskih programov, ki bodo v prihodnjem obdobju posredovane v akreditacijo.
Na področju izobraževanja fakulteta izpostavlja tudi dobro sodelovanje s študenti. Ti se radi vključujejo
v promocijske aktivnosti fakultete, prav tako jim fakulteta, v okviru finančnih in materialnih zmožnosti,
nudi pomoč pri realizaciji kakovostnih projektov (npr. udeležba na tekmovanjih, športne aktivnosti
ipd.).
UP PEF ocenjuje, da je v letu 2010 v velikem delu uspešno dosegla kratkoročne prednostne cilje
zadane za to leto, predvsem ob upoštevanju pomembnosti doseženih prednostnih ciljev na celotno
dejavnost.
Na področju izobraževalne dejavnosti je bila fakulteta tudi v letu 2010 zelo uspešna. Uspešnost pri
realizaciji ciljev se kaže v začetku izvajanja prenovljenih in novih bolonjskih študijskih programov vseh
stopenj, kar je bila tudi velika novost, saj fakulteta do študijskega leta 2009/10 ni izvajala podiplomskih
študijskih programov. Izvajanje teh študijskih programov se nadaljuje tudi študijskem letu 2010/11. UP
PEF opaža v zadnjih dveh študijskih letih izrazito povečanje števila študentov, na veliko študijskih
programih pa je prišlo tudi do omejitev vpisa. Ne le to, v obeh študijskih letih je bilo število razpisanih
prostih vpisnih mest na nekaterih študijskih programih celo naknadno povečano. Nekoliko manjši vpis
je le na rednem študiju magistrskih študijskih programov 2. stopnje, kjer pa je bilo že pojasnjeno, da je
težava v tem, da so bili ti programi v prvi vrsti namenjeni nadaljevanju študija – po vertikali za
diplomante novih bolonjskih študijskih programov 1. stopnje UP PEF, na katerih pa študentje še niso
zaključili študija.
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Fakulteta je v letu 2010 nadaljevala izvajanje študija na dveh novih dislociranih enotah v Slovenskih
Konjicah in na Ptuju, kjer so bila prvič razpisana prosta vpisna mesta v študijskem letu 2009/10.
Interes za vpis na teh enotah, kjer se izvaja le izredni študij, ostaja zelo velik tudi v študijskem letu
2010/11.
Prehodnost v višje letnike na starih, predbolonjskih študijskih programih, je visoka, razen na
univerzitetnem študijskem programu Matematika in računalništvo, ki zaradi slabega zanimanja in s
tem nizkega vpisa ni bil prenovljen in se ne razpisuje več.
UP PEF uspešno nadaljuje tudi z izvajanjem programov nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
UP FTŠ Turistica je v študijskem letu 2010/11 na rednem študiju pričela izvajati interdisciplinarni
študijski program 2. stopnje Dediščinski turizem (skupaj z UP FHŠ). V jeseni 2010 je bila na
Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu v akreditacijski postopek posredovana vloga
za nov doktorski študij 3. stopnje Inovativni turizem. Fakulteta je razvijala tudi nov univerzitetni
študijski program 1. stopnje Kultura in turizem in pripravila vlogo za akreditacijo do faze potrjevanja
recenzentov. Ker so se medtem merila za prijavo novega študijskega programa spremenila, mora biti
vloga dopolnjena skladno z novimi navodili.
V študijskem letu 2010/11 je fakulteta prvič izvajala 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Turizem. Na izrednem študiju se 3. letnik na študijskih programih Poslovni sistemi v turizmu in
Mediacija v turizmu zadnje leto izvaja, na rednem študiju na študijskem programu Poslovni sistemi v
turizmu na enoti v Sežani pa se 1. letnik ni izvedel, ker ni bil razpisan. Prehodnost vpisa iz 1. v 2.
letnik se ni izboljšala in tako cilj 70 % prehodnosti na vseh študijskih programih rednega študija in 80
% prehodnosti na programih, ki se izvajajo tudi kot izredni študij na dodiplomskih programih, ni bil
dosežen. Prav tako ni bila dosežena želena prehodnost na podiplomskem študiju.
UP VŠZI ugotavlja, da skoraj v celoti izpolnjuje zastavljene cilje in se iz leta v leto izboljšuje na vseh
ravneh pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter na drugih delovnih področjih.
V študijskem letu 2010/11 UP VŠZI ni razpisala nobenega novega študijskega programa, pri izvedbi
obstoječih študijskih programov pa glede na študijsko leto 2009/10 ni bilo bistvenih sprememb. Prijave
na dodiplomski študijski program Zdravstvena nega sicer nekoliko upadajo, kar UP VŠZI pripisuje
predvsem ustanovitvi novih šol s tem programom. Še vedno pa so vsa razpisana mesta zapolnjena.
Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega je bil v letu 2010 razpisan samo redni študij, saj
glede na izkušnje preteklega leta na izrednem študiju ni dovolj prijav. S prijavami na redni študij je UP
VŠZI zelo zadovoljna, saj so zapolnjena vsa razpisana vpisna mesta.
V letu 2010 je visoka šola na področju vseživljenjskega izobraževanja opredelila strategijo in načrt
dejavnosti in si bo prizadevala zagotavljati permanentno visoko strokovno in kvalitetno izobraževanje
za strokovne delavce in sodelavce na področju zdravstvene dejavnosti ter širiti znanje o skrbi za
zdravje v lokalni skupnosti in širši družbi. V letu 2010 je pričela izvajati ključne aktivnosti na področju
vseživljenjskega izobraževanja: ugotavljanje aktualnih potreb po permanentnem izobraževanju;
organiziranje predavanj, seminarjev, delavnic in posvetov; organiziranje oblik vseživljenjskega
izobraževanja z uporabo sodobnih metod poučevanja in izobraževanja, ki zagotavljajo večjo
vključenost slušateljev, izkustveno učenje utemeljeno na samodejavnosti ter implementacijo
teoretičnih spoznanj v prakso; svetovanje pri kariernem razvoju diplomantov kot del vseživljenjskega
izobraževanja in učenja študentov in diplomantov UP VŠZI. V letu 2010 so strokovne službe
oblikovale in izvedle Anketo zaposljivosti diplomantov.
7.3.2

Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti

V letu 2010 je bila uspešno realizirana večina zastavljenih ciljev UP in članic na znanstvenoraziskovalnem področju. UP je uspešno izvajala raziskovalne programe v novem programskem
obdobju 2009-2015, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
V letu 2010 je bilo na javnem razpisu projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov
Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 sprejetih 6 projektov (UP FM–3, UP PEF–1, UP ZRS–2).
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Od skupno 61 prijavljenih projektov na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto
2010 - razpis v 2009 (Ur.l. RS, št. 63/2009) - je bilo potrjenih le 8 (13 % delež sprejetih projektov glede
na število prijavljenih), kar pomeni manjšo uspešnost glede na leto 2009.
Posebno pozornost namenja UP pomlajevanju kadra, tako se je v letu 2010 usposabljalo 55 mladih
raziskovalcev, od tega se je začelo usposabljati 9 novih, 2 pa se usposabljata v gospodarstvu. Na
Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2011 so
članice pridobile 15 mentorjev, ki bodo v letu 2011 usposabljali mlade raziskovalce in s tem presegle
zastavljeni cilj.
V letu 2010 so se članice povezovale pri skupnih prijavah raziskovalnih projektov v okviru čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Hrvaška in IPA Jadranska pobuda ter v okviru transnacionalnega sodelovanja
za območje Alp. Prijave so še v evalvaciji.
Z namenom spodbujanja doseganja kriterijev znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP je bil
izpeljan javni razpis za predlaganje kandidatov za nagrade za raziskovalne in razvojne dosežke UP, ki
so bile tudi podeljene (dr. Aljaž Ule in doc. dr. Klavdija Kutnar za objavo člankov v SCI, SSCI in A&HCI
za področje naravoslovja in tehnike, doc. dr. Helena Motoh in izr. prof. dr. Egon Pelikan za objavo
člankov v SCI, SSCI in A&HCI za področje družboslovja in humanistike).
UP se je z oblikovanjem strategije v skladu z načeli Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev za obdobje 2010 –2014, ki jo je potrdil tudi Senat UP, aktivno
vključila v strateške procese EU. S tem se je kot druga slovenska univerza (ob UM) pridružila številnim
evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo raziskovalno delo.
Na področju založniške dejavnosti so članice pridobile sofinanciranje izdaje 21 znanstvenih
monografij, nadaljevalo se je financiranje izdaje 7 domačih znanstvenih periodičnih publikacij.
Raziskovalno delo in rezultati so bili predstavljeni na 12 znanstvenih sestankih, ki so hkrati priložnost
za vzpostavljanje novega in poglabljanju starega sodelovanja v okviru raziskovalnih projektov in
programov ter navezovanju znanstvenih in kulturnih stikov nasploh.
UP je v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza na Primorskem pridobila sredstva za sofinanciranje doktorskega študija.
Podrobnejši podatki o realizaciji zastavljenih ciljev na ravni univerze in članic so navedeni v poglavju 4
(Raziskovalna in razvojna dejavnost).
7.3.3

Področje umetniške dejavnosti

V letu 2010 se je univerza uspešno vključevala v kulturno-umetniško dogajanje lokalnega okolja ter se
povezovala z lokalno skupnostjo, različnimi društvi in drugimi zunanjimi partnerji ter s svojimi študenti,
ki so med drugim pripravili likovno in fotografsko razstavo, razstavo mode ter se s svojimi kulturnoumetniškimi predstavami vključevali v posamezne dogodke UP. Nadalje je na UP gostovalo še pet
likovnih in fotografski razstav, vse pa so bile odprte tudi za širšo javnost. Izpostaviti velja izvedbo
dogodka Moje Mesto je svet pod okriljem UP z aktivnim sodelovanjem UP FHŠ, katerega idejni vodja
je prof. dr. Lucija Čok, predstojnica POŠ in Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ. Celodnevni
dogodek, ki je potekal v sodelovanju z Mestno občino Koper, ŠOUP-om, CJMK, kulturnima društvoma
Peter Martinc in »Ruski svet« ter primorskimi osnovnimi in srednjimi šolami, je ulice koprskega
mestnega jedra spremenil v tuje, npr. v francosko, rusko, kitajsko, angleško in nemško. Upamo, da
bomo v prihodnje dogodek razširili na dogajanje na celotni obali.
V letu 2010 se je nadaljevala tudi uspešna glasbena pot Akademskega pevskega zbora UP, ki je
danes ena najimenitnejših vokalnih zasedb v Sloveniji in na tujem. APZ UP je izdal svojo drugo
zgoščenko z naslovom Mysterium, osvojil zlato plaketo na 21. slovenskem zborovskem tekmovanju
Naša pesem v Mariboru ter izvedel koncertno turnejo po Nizozemski.
V nadaljevanju so predstavljeni še doseženi kratkoročni cilji UP FHŠ in UP PEF, ki v svojem delu
vključujeta tudi umetniško dejavnost:
UP FHŠ, ki aktivnosti na področju umetniške dejavnosti izvaja v okviru obštudijskih dejavnosti
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študentov in v okviru različnih prireditev ter dogodkov na UP FHŠ, je izvedla večino zastavljenih ciljev
v letu 2010. Širitev področja dejavnosti fakultete na področje umetnosti še ni bila potrjena, tako da se
bo postopek akreditacije študijskega programa Uprizoritvene študije in kreativno pisanje pričel takoj po
potrditvi širitve področja.
UP PEF: Umetniške dejavnosti na UP PEF se razvijajo v skladu z usmeritvami fakultete, ki poleg
izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela, spodbujajo aktivno sodelovanje učiteljev in
študentov na umetniških področjih. Izstopajo predvsem umetniške dejavnosti, ki so v povezavi s
študijskimi področji glasbene in likovne umetnosti ter književnosti in lutkarstva. Razveseljivo je dejstvo,
da so koncerti, nastopi in razstave namenjeni tudi širši javnosti. Več dogodkov je bilo izvedenih v
okviru Tedna UP in Tedna UP PEF ter v okviru javnih prireditev kot je npr. Primorska poje. Na visoko
raven umetniškega poustvarjanja opozarjajo pohvale in nagrade, ki jih prejemajo tako študentje kot
tudi njihovi mentorji. Večina kazalnikov pričakovanih rezultatov je bilo v letu 2010 preseženih. Do
manjših odstopanj je prišlo pri številu sodelujočih študentov v Akademskem pevskem zboru UP.
Sodelovanje je v večji meri pogojeno z interesi študentov in možnostjo usklajevanja študijskih in
obštudijskih dejavnosti, težave pa se kažejo predvsem kot omejitve, ki so povezane s prostorsko
stisko fakultete in neprimernostjo prostorov za koncertne dejavnosti. Tovrstne ovire bodo odpravljene
z zagotovitvijo ustreznih prostorov za UP PEF v okviru Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru.
7.3.4

Področje mednarodnega sodelovanja

V nadaljevanju podajamo kratke obrazložitve realizacije zastavljenih ciljev po ključnih področjih
mednarodnega sodelovanja, ki so:
Povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter
izboljšanje kakovosti izobraževanja in nacionalna mobilnost
Da bi povečala mednarodno mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev, je UP v letu 2010
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. Tudi v letu 2010 se je v primeru tujih študentov izkazal problem njihove nastanitve, ki ga rešujemo
v sodelovanju s Študentskimi domovi UP (ŠD UP). V procesu iskanja namestitev za tuje študente in
njihovem sprejemu je dragocena tudi pomoč študentov UP – tutorjev, ki na večini članic UP poskrbijo
za nastanitev tujih študentov pred njihovim prihodom ter za njihov sprejem ob prihodu.
V letu 2010 je bilo izvedenih 249 izmenjav, od tega je bilo 99 t.i. »outgoing« in 150 »incoming«
izmenjav. V letu 2011 se pričakuje nadaljnja rast mobilnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje –
Erasmus in CEEPUS. Mobilnost raziskovalcev se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov.
Na nacionalni ravni je bil na pobudo UP v okviru sodelovanja z Univerzo v Ljubljani, Univerzo v
Mariboru in Univerzo v Novi Gorici na področju nacionalne mobilnosti storjen korak naprej. V okviru
Rektorske konference RS (RK RS) je bil namreč oblikovan koordinacijski odbor vseh 4 slovenskih
univerz, ki bo skrbel za vzpostavitev nacionalne mobilnosti. Pripravljen je bil informacijski paket
2010/11, kar bo storjeno tudi v naslednjem študijskem letu.
Poudariti velja tudi, da je UP v letu 2010 pridobljena sredstva iz t.i. Norveškega finančnega
mehanizma uspešno razdelila med 22 udeležencev (6-študenti, 15-osebje, 1-raziskovalci). Mobilnost v
okviru Norveškega finančnega mehanizma se v letu 2011 ne bo nadaljevala, saj se je program
zaključil.
V zadnjih letih se je na UP FAMNIT pomembno povečalo število tujih študentov, zlasti na doktorskem
študiju.
Povezovanje in sodelovanje s tujimi univerzami
UP je v letu 2010 sklenila 6 novih bilateralnih sporazumov z univerzami in drugimi organizacijami iz
alpsko-jadranskega območja in JV Evrope. Sklenjeni so bili sporazumi z Univerzo Mikkeli (Mikkeli
University of Applied Science, Finska), Univerzo v Péczu (Madžarska), Univerzo Megatrend (Srbija),
Univerzo San Diego - San Diego State University (ZDA), Univerzo Havaji - Hawai'i Pacific University
(ZDA), Univerzo v Pulju - Sveučilište Juraja Dobrile u Puli (Hrvaška).
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Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže
V letu 2010 je UP vzdrževala že obstoječa članstva v raznih mednarodnih združenjih, organizacijah in
mrežah ter se včlanila v Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K. (Italija), Evropsko akademijo EUR.AC (Italija), Alliance of Central European Universities – ACEU in MEDADRION.
Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in v
tujini ter druge promocijske aktivnosti z namenom privabljanja tujih študentov
UP se je v letu 2010 mednarodnih konferenc in seminarjev zaradi finančnih razlogov udeleževala v
manjši meri. Kot predsedujoča mreži univerz, ki sodijo v Rektorsko konferenco Alpe - Jadran (RK AJ),
je UP organizirala dvodnevno mednarodno konferenco z naslovom »Avtonomija, internacionalizacija
in mreženje univerz za regionalni razvoj«. Institucionalna koordinatorka za programe mobilnosti je na
mednarodnem izobraževalno-zaposlitvenem sejmu BeSt3 na Dunaju predstavljala univerzo in
študijsko ponudbo za tuje študente.
Posamezne članice UP so se udeležile večjega števila mednarodnih konferenc, upoštevajoč področje
dela in finančne možnosti.
V letu 2010 je UP FHŠ organizirala 3 uspešne in odmevne mednarodne znanstvene konference:
»Boris Pahor, človek in literatura«, »Prostori medkulturnosti« in »Razsežnosti in meje Tita in titoizma«,
uspešno je bila izvedena tudi mednarodna konferenca sistemsko-funkcijskega jezikoslovja v
organizaciji UP PEF.
UP FHŠ je v okviru svoje poletne šole META humanistika gostila 37 tujih študentov. UP PEF je v juliju
2010 organizirala mednarodno poletno šolo sistemsko-funkcijskega jezikoslovja, ki se je je udeležilo
60 dodiplomskih in podiplomskih študentov z vsega sveta. UP FM je organizirala poletno šolo z
naslovom Management in trajnostni razvoj, UP FTŠ Turistica pa International Tourism and Marketing
Intelligence.
Leta 2010 je bil sprejet Program internacionalizacije UP 2010-2013, ki določa cilje UP na
mednarodnem področju in ukrepe za njihovo doseganje. Področje mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze bo v prihodnje pokrival novoustanovljeni Center za
mednarodno sodelovanje UP (CMS UP) in mednarodne pisarne, ki delujejo na posameznih članicah
univerze. Na področjih mednarodne raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter meduniverzitetnega
sodelovanja bo CMS UP sodeloval s Kabinetom rektorja UP, Sektorjem za znanstveno-raziskovalno in
razvojno ter umetniško delo UP, Sektorjem za izobraževanje in Podiplomsko šolo UP (POŠ UP).
7.3.5

Kadrovsko področje

Z zaposlovanjem pedagoškega kadra in raziskovalcev s polnim delovnim časom na UP so se
uresničevali kratkoročni prednostni cilji univerze postati odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del
nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju in dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM.
Doseganje ciljev UP kot celote se kaže tudi v povečanju gostovanj tujih visokošolskih učiteljev na
dodiplomskem in podiplomskem študiju, s čimer uresničujemo doseganje cilja postati referenčna
univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope in povečati sodelovanje zaposlenih iz
gospodarstva pri pedagoškem delu.
V tem letu sta bila sprejeta Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih
uslužbencev na UP in Pravila o sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb na UP, s čimer se
uresničujejo kratkoročni prednostni cilji univerze postati odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del
nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju in dosegati materialne standarde
primerljive z UL in UM.
Tako visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci kot tudi zaposleni na spremljajočih delovnih
mestih so se izobraževali, pridobivali višjo formalno izobrazbo, izpopolnjevali svoja znanja na krajših
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usposabljanjih in tečajih ter tako uresničevali cilja postati odlična raziskovalna univerza in biti sestavni
del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju. Plani izpopolnjevanj znanja žal
niso bili v celoti realizirani zaradi nezadostnih finančnih sredstev.
Cilj dosegati materialne standarde primerljive z UL in UP se je uresničeval z novimi navodili za delo,
reorganizacijo dela na posameznih področjih dela in nadaljnjim razvojem informacijskega programa
Propis kadri. Pri uresničevanju kadrovskega plana je bila UP povprečno uspešna.
7.3.6

Področje investicij

V prvi polovici leta je bil uspešno izveden razpis za izbor izvajalca GOI del, ki je z gradnjo objekta A v
Univerzitetnem kampusu Livade pričel v maju 2010, prav tako je bil zaključen javni anonimni
arhitekturni natečaj za pridobitev najustreznejše idejne arhitekturne rešitve za umestitev
univerzitetnega kampusa Sonce, ki umešča program Pedagoške fakultete, Fakultete za management,
Fakultete za grajeno okolje, Univerzitetne knjižnice in mestne knjižnice ter študentskih domov s 300
ležišči. Za najprimernejšo arhitekturno rešitev je strokovna komisija ocenila natečajni elaborat Bevk
Perović arhitekti d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije.
Konec leta 2010 je bila izdelana preliminarna idejna zasnova, ki je prva od faz izdelave projektne
dokumentacije za projekt izgradnje Univerzitetnega Kampusa Sonce in hkrati predstavlja osnutek
idejne zasnove. Zasnova temelji na rešitvi prvonagrajenega natečajnega elaborata in se ukvarja s
preverjanjem potrebnega števila parkirnih mest za lažjeodločanje o izboru najbolj ustrezne
kombinacije programa s potrebnim številom parkirnih mest. Za končno odločitev o razporejanju
programa in izdelavo končne IDZ je bilo izdelanih pet variant. Za naročnika je najoptimalnejša varianta
tista, ki ne predvideva podzemnih garaž v več etažah. V drugi polovici leta je bila medsebojno
usklajena investicijska dokumentacija za izgradnjo Univerzitetnega kampusa Livade.
Pogodba o zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2010 je bila
podpisana v oktobru, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila univerzi nakazana
novembra in decembra 2010.
V sklopu izvajanja srednjeročnega programa investicij za obdobje 2009–2013 je bila izdelana in
potrjena naslednja investicijska dokumentacija:
- DIIP Novogradnja Univerzitetnega kampusa Livade izdelanega s strani MK Projekt d.o.o.,
avgust 2009, usklajen na 27. seji UO UP,
- Novelacija investicijskega programa Novogradnja Univerzitetnega kampusa Livade I. faza:
Stavba A (Center mediteranskih kultur, dejavnosti FAMIT in PINT), izdelanega s strani Elmarkt
d.o.o., maj 2010,
- DIIP za prenovo Servitskega samostana izdelanega s strani Proplus d.o.o., junij 2010,
- Novelacija DIIP-a obnove palače Baseggio na Kreljevi 6 v Kopru, izdelane s strani Elmarkt
d.o.o., maja 2010.
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OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE
NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA PRISTOJNEGA
MINISTRSTVA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER
KAKOVOSTI POSLOVANJA

UP je po velikosti relativno majhna univerza glede na število študentov in glede na število
raziskovalnega oziroma izobraževalnega osebja. Zaradi tega se še veliko bolj kot pri večjih univerzah
čuti potreba po racionalizaciji in gospodarnem sistemu poslovanja na ravni celotne Univerze. Na ta
način se lahko prihrani veliko sredstev in se jih preusmeri v še kakovostnejše izvajanje raziskovalnega
in izobraževalnega dela. Tudi na tem področju je mogoče reči, da je UP letu 2010 dosegla pomembne
premike. Izvedenih je bilo več skupnih javnih razpisov in pravilnikov, na podlagi katerih so bila
določena enotna izhodišča, tarife in postopki za javna naročila na UP.
UP je izvedla na nivoju UP 26 javnih naročil. Pri javnih naročilih, kjer smo izbrali dobavitelja in so
nabave blaga oz. storitev potekale skozi vse leto, smo zabeležili pozitivne finančne učinke v višini
skoraj 115 tisoč EUR. Pozitivne finančne učinke smo dosegli na račun javnih naročil električne
energije, čiščenja, zavarovanja ter nabav računalniške in programske opreme. Ostala javna naročila
nam bodo prinesla pozitivne finančne učinke z zamikom, ki so bodo poznali v letu 2011. Poleg
pozitivnih finančnih učinkov nam prinašajo skupna javna naročila boljši pregled nad našim
poslovanjem, delo z manjšim številom dobaviteljev, posledično pa tudi manjše število prejetih računov
izbranih dobaviteljev ter boljši nadzor nad cenami storitev oz. blaga. (več v poglavju 5.7.8.)
V letu 2010 se je nadaljevala optimizacija in nadgradnja delovanju informacijskega sistema Propis
(področje financ, računovodstva in kadrov). S ciljem izboljševanja postopkov dela so bili dodatno
informacijsko pokriti procesi določenih skupnih nalog (obračun plač, enotni vnos kadrovskih podatkov).
V nadaljevanju smo se lotili tudi standardizacije izpisov (enotni koncept na nivoju UP). V komunikaciji
med visokošolskim informacijskim sistemom (VIS) in IT rešitvijo PROPIS smo z dodatnimi kontrolami
vzpostavili enovit pretok informacij (študent – plačnik) in s tem izboljšali pregled nad plačilno disciplino
študentov.
Zaradi zagotavljanja boljšega delovanja skupnega komunikacijskega omrežja UP smo nadgradili
ključne vozliščne točke na višjo hitrost (1-10 Gb), nadgradili smo tudi študentsko okolje Eduroam z
novo funkcionalnostjo (EDUROAM-AAI), kjer je bilo bistveno to, da je sedaj celotno visokošolsko
okolje Slovenije (UP, UM, UL) povezano na isti platformi (študenti oz. pedagoško osebje lahko koristi
nove storitve kjerkoli v visokošolski računalniški mreži, storitev ni več omejena le na lokalno okolje).
V letu 2010 smo si zadali za cilj vpeljavo dokumentacijskega sistema, ki bi nas popeljal k učinkovitemu
in transparentnemu poslovanju, a žal projekta še nismo izpeljali. Tako nam pomembna naloga ostaja v
letu 2011. Vse leto pa smo, tako kot leto poprej, uspešno komunicirali med različnimi organi UP, kjer
je to možno, v elektronski obliki in prihranili na času in pri sredstvih.
V letu 2010 smo začeli s pripravo predloga reorganizacije služb informatike. Pripravljen je bil podroben
popis procesov za vsako posamezno članico, pripravljen je bil predlog optimizacije in delitve nalog
med posameznimi zaposlenimi. Predlog je bil predstavljen tudi na internih kolegijih, v letu 2011 pa
nameravamo začeti s prvimi koraki reorganizacije (zajem in priklop IT delovanja članice UP FM v
skupno okolje, ..).
Reorganizacija strokovnih služb za področje financ se je nadaljevala v letu 2010 in pokazala prve
učinke na področju pravočasnega in pravilnega poročanja zunanjim institucijam. Reorganizacija
kadrovsko splošnega sektorja v drugi polovici leta 2010 se je pokazala kot zelo učinkovita, saj so bili
izvedeni številni postopki na splošnem področju, ki so racionalizirali delo in pripomogli k nižjim
stroškom dela.
Pomemben korak k izboljšanju kakovosti poslovanja na vseh področjih delovanja univerze je pristop k
uvajanju modela odličnosti EFQM. V letu 2010 so bila tako izvedena prva usposabljanja za
ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM. Udeležili so se jih tajniki in svetovalci direktorjev večine
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članic UP (izjema je UP FAMNIT) ter posamezni zaposleni na rektoratu UP (predvsem vodje
sektorjev).

7.5

OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena oz. izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila tako s strani članic UP kot tudi UP v
celoti pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
ki je priloga Navodil o spremembah in dopolnitvah navodil 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).
Notranji nadzor porabe javnih sredstev obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodstvo in
kontrolo ter notranje revidiranje, ki se zagotavlja na Univerzi na Primorskem z namenom, da se
obvladuje poslovanje in zagotavlja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in
preglednosti. Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev
proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. V ta namen si članice določijo postopke, cilje in
druge ukrepe ki omogočajo izvedbo tovrstnega nadzora.
Služba notranjega nadzora je bila na Univerzi na Primorskem vzpostavljena v letu 2009. Pravne
podlage za delovanje službe za notranji nadzor in pomoč finančnemu sektorju pri nadzoru nad
finančnim poslovanjem so Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na
Univerzi na Primorskem in Pravilnik o notranjem revidiranju Univerze na Primorskem.
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem je postavil podlage za delo notranje
revizijske službe na UP. V letu 2010 so bili na podlagi sprejetega večletnega programa revidiranja že
izvedeni prvi notranji nadzori na članicah UP, ki so natančneje opisani v poglavju »Upravne naloge
notranjega nadzora (tudi upravljanje s tveganji, notranje kontrole ter notranji nadzor)«. V večini internih
nadzorov večje kršitve niso bile ugotovljene, v primeru, da so bile kršitve oziroma nepravilnosti
ugotovljene, pa so bile članice pozvane k odpravi le-teh v dodeljenem roku.
Univerza na Primorskem deluje v sklopu poenotenja finančnega poslovanja in nadzora ter revizije
vseh članic Univerze na Primorskem tudi na podlagi ostalih finančnih internih aktov oz. pravnih podlag
s finančnimi vsebinami, in sicer:
- Pravilnika o računovodstvu UP
- Pravilnika o finančnem poslovanju UP.
Večina članic sama izvaja notranjo kontrolo nadzora javnih financ in so pri tem tudi uspešne ali pa jo
izvedejo zunanje revizijske hiše (UP FAMNIT, UP PINT v letu 2010).
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POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Področje izobraževalne dejavnosti

UP FHŠ na področju izobraževalne dejavnosti ni dosegla pričakovanega odstotka prijav kandidatov v
prvem prijavnem roku za študijsko leto 2010/11, prav tako ni dosegla pričakovanega odstotka
zasedenih vpisnih mest, za kar obstaja več razlogov:
• V času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše.
• Za razliko od drugih slovenskih univerz študijski programi na UP FHŠ še niso dvopredmetni in
pedagoški, zaradi česar je fakulteta še razmeroma nekonkurenčna.
• Potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujejo z demografskim upadom,
kar prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe na UP FHŠ.
UP FHŠ se popolnoma zaveda neustreznosti nastale situacije in je že sprejela ustrezne ukrepe za
izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj fakultete je okrepiti in povečati njeno prisotnost (s
predavanji in predstavitvami ter vsestransko promocijo) na srednješolskih zavodih, opozarjati na
aplikativnost humanističnih vsebin, izpostaviti pomembnost humanističnih vsebin za širše družbeno
okolje. Fakulteta se je z namenom primerljivosti in konkurenčnosti programov z drugimi slovenskimi
univerzami odločila za akreditacijo in posledično razpis novih dvopredmetnih in pedagoških programov
1. in 2. stopnje. Ko bodo ti stopili v veljavo, pričakujejo, da se bo povečalo zanimanje za študijske
programe, tudi s stališča večjih možnosti zaposljivosti diplomantov.
UP FM : Pomemben cilj, ki ga UP FM v letu 2010 ni dosegla, je realizacija vpisa v izredni študij v
študijskem letu 2010/11. Razlogi za to so predvsem:
- razpis rednega študija, ki omogoča financiran študij iz proračuna RS skoraj vsem, ki želijo
nadaljevati z izobraževanjem,
- da se študenti niso odločili za vpis v nove študijske programe UP FM (Mednarodno poslovanje in
Upravljanje trajnostnega razvoja),
- da je država omejila sprejemanje prijav v 3. prijavnem roku in sicer so se lahko vpisali le tisti
kandidati, ki so bili prijavljeni v 1. ali 2. prijavnem roku,
- finančna kriza ter posledično upad finančne zmožnosti študentov za izredni študij.
UP FAMNIT je v letu 2010 dosegla večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, za katere ocenjuje, da so
bistveni za kakovostno delovanje in razvoj fakultete na področju izobraževalne, raziskovalne in
mednarodne dejavnosti.
Med cilji, ki niso bili doseženi na področju izobraževanja, so širitev študijskih področij, akreditacija
novih študijskih programov 2. in 3. stopnje in povečanje vpisa na določenih dodiplomskih študijskih
programih.
Fakulteta ocenjuje, da so bili cilji na področju akreditacije za leto 2010 postavljeni nekoliko
preambiciozno, če ob tem upoštevamo dejanske kadrovske resurse za pripravo akreditacij za vse
navedene programe. Edini nerealizirani cilj na področju izobraževanja, ki je vplival na razpis, je bila
akreditacija novega magistrskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom, ki je bil
pravočasno posredovan v akreditacijo na NAKVIS, vendar zaradi ustanavljanja in nedejavnosti
NAKVIS v letu 2010, ni bil pravočasno akreditiran in posledično program ni bil razpisan v letu 2010/11.
Tudi načrtovano povečanje vpisa v nekatere dodiplomske programe (Matematika, Računalništvo in
informatika, Matematika v ekonomiji in financah in Biodiverziteta) kljub bistveno povečanim
promocijskim aktivnostim ni bilo doseženo. Vzroke za to na fakulteti še analizirajo, tudi ob
promocijskih aktivnostih za vpis v študijsko leto 2011/12 (obiski na srednjih šolah). Fakulteta ocenjuje,
da lahko rezultate delno pripiše še vedno premajhni prepoznavnosti fakultete v slovenskem
visokošolskem prostoru, pri programu Biodiverzitete pa predvsem slabim prostorskim pogojem za
izvajanje naravoslovja, kar pa se je v študijskem letu 2010/11, z vzpostavitvijo lastne vajalnice
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(laboratorija), izboljšalo, pri čemer se fakulteta zaveda, da bodo pridobljene kapacitete kmalu pretesne
za prihodnje generacije študentov.
UP VŠZI: Na področju izobraževanja so v letu 2010 ostali nerealizirani le cilji, vezani na razvoj in
akreditacijo novih študijskih programov. Razlog za to so povečan obseg dela zaposlenih in
zapletenost postopka akreditacije novega študijskega programa. Kljub temu je visoka šola v letu 2010
pripravila študijski program 1. stopnje Radiološka tehnologija ter ob koncu leta pospešeno pripravljala
tudi magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika. Tako se bodo nekateri nerealizirani cilji na tem
področju prenesli v leto 2011. V letu 2010 je UP VŠZI načrtovala tudi spremembe obstoječih študijskih
programov 1. stopnje Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika, z namenom akreditacije
vsebin za vseživljenjsko izobraževanje. Zaradi napovedi večjih sprememb v sistemu izobraževanja na
področju zdravstvene nege in zaradi priprave novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Dietetika obstoječe vsebine študijskih programov za namene vseživljenjskega izobraževanja niso bile
akreditirane. Uveljavitev kliničnih specializacij v zdravstveni negi zahteva ne le akreditacijo obstoječih
vsebin magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega za namene vseživljenjskega
izobraževanja, temveč tudi oblikovanje novih izbirnih vsebin. Glede na prioritetno usmeritev v pripravo
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika vsebine obstoječega programa 1. stopnje
Prehransko svetovanje – dietetika niso bile akreditirane z namenom širitve ponudbe vseživljenjskega
izobraževanja. Potrebe po vseživljenjskem izobraževanju na trgu dela ustrezajo predvsem vsebinam
in zahtevnosti teh, ki jih ponujajo drugo stopenjski študijski programi.
7.6.2

Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti

Večina kratkoročnih ciljev, zastavljenih v letu 2010 na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne
dejavnosti, je bilo realiziranih. Vzrok za delno realizirane in nerealizirane cilje je v skromni kadrovski
zasedbi sektorja, ki poleg znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela pokriva tudi mednarodno
dejavnost. Tako je ostala nerealizirana načrtovana izdaja predstavitvene publikacije o znanstvenoraziskovalnem delu UP, ki pa je povezana tudi z omejenimi finančnimi sredstvi. Prav tako ni bila
izpeljana druga faza razpisa Regionalnih ciljnih raziskovalnih projektov (RCRP) v sodelovanju s člani
Sveta zaupnikov UP (realizacija je prenesena v leto 2011). Na ravni univerze prijavljeni projekti v
okviru programov čezmejnega sodelovanja v letu 2010, ki bi omogočili kadrovsko okrepitev sektorja,
niso bili odobreni, nekaj pa jih je še v evalvaciji. Narejen je bil začetni korak pri vzpostavitvi
informacijskega sistema za vodenje, spremljanje, spodbujanje in evalvacijo znanstvenoraziskovalnega dela UP tako, da so bile identificirane potrebe rektorata in članic UP po informatizaciji
sistema, predstavljena pa je bila tudi ena izmed možnih programskih rešitev. Največja ovira
vzpostavitve enotnega informacijskega sistema so finančni viri in prioritete na področju informatizacije
UP.
Pojasnila članic UP o zastavljenih ciljih, ki v letu 2010 niso bili doseženi:
UP FAMNIT: Na področju raziskovalnega dela je bila fakulteta manj uspešna pri povezovanju z
gospodarskimi subjekti. Izboljšave načrtuje v letu 2011.
UP FTŠ Turistica: Znanstveno raziskovalno delo na UP FTŠ Turistici še ne dosega potrebnega
obsega in rezultatov, kar pomeni, da bodo morali sistemsko pristopiti k spodbujanju zaposlovanja FTE
raziskovalcev in pridobivanja tudi temeljnih znanstveno raziskovalnih projektovUP VŠZI: Na področju evropskih in drugih mednarodnih projektov na področju izobraževanja cilj ni bil
realiziran, ker je bil projekt potrjen šele v drugi polovici leta 2010, na področju znanstvenoraziskovalnega dela pa se je pričel pripravljati projekt na področju dietetike.
UP ZRS: Pri izdaji monografij je prišlo do zamud iz objektivnih razlogov – dve tuji založbi zamujata s
tiskom dveh monografij sodelavcev Inštituta za zgodovinske študije.
7.6.3

Področje mednarodnega sodelovanja

Število študentov UP, ki so odšli na študijsko izmenjavo v tujino (»outgoing«), se ni povišalo. Razlogi
za to so tudi v letu 2010 predvsem ekonomske in osebne narave, UP VŠZI pa se srečuje s težavo
prepletenosti predavanj in praktičnega usposabljanja med študijskim letom, zaradi česar je zanje težko
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načrtovati obdobje mobilnosti. Na področju mednarodnih izmenjav študentov (»incoming«) ima UP
VŠZI še nekaj nerealiziranih aktivnosti, razloge pa vidi predvsem v nepoznavanju jezika, saj na
institucijah gostiteljicah ni ponujena možnost poslušanja predavanj v angleškem jeziku.
Načrtovan razpis štipendij Alpe - Jadran je bil pripravljen, a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni
bil objavljen.
Sklad za štipendije za tuje študente ni bil vzpostavljen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
7.6.4

Univerzitetna knjižnica (UK UP)

Med izredno pomembnimi zastavljenimi cilji, ki jih na UP žal ponovno nismo uspeli realizirati, saj
realizacija ni bila odvisna od nas samih, je potrebno posebej izpostaviti zaustavitev postopka za
ustanovitev UK UP. V uvodu poglavje 5.5 je natančneje opisan postopek ustanavljanja UK UP s strani
UP v letu 2008 ter postopek, ki je bil izveden na Svetu za visoko šolstvo in NUK v letu 2009. Od
pridobitve soglasij navedenih institucij do danes kljub številnim urgencam na MVZT do formalne
ustanovitve v DZ ni prišlo. Do pozitivnega premika k pričakovani rešitvi tega zastoja je prišlo šele ob
koncu leta 2010 in upamo, da bo leto 2011 leto, v katerem bo UK UP res zaživela.
Zaradi nedokončanega formalnega procesa ustanovitve univerzitetne knjižnice je namreč
onemogočen razvoj knjižnične dejavnosti na nivoju univerze. Vse predvidene aktivnosti so tudi v letu
2010 potekale podobno kot pretekla leta v okviru knjižnic članic UP. Onemogočeno je bilo namensko
financiranje univerzitetne knjižnične dejavnosti ter kadrovski in prostorski razvoj. Posledično ni bila
realizirana skoraj nobena od aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo UK UP, predvidena v letnem programu
dela 2010. Večina predvidenih aktivnosti je bila tako še enkrat prenesena v naslednje leto v upanju, da
bo v letu 2011 končno prišlo do dolgo pričakovane ustanovitve univerzitetne knjižnice.
7.6.5

Področje investicij

Na področju investicij je bila pogodba za zagotovitev proračunskih sredstev za investicije in
investicijsko vzdrževanje na področju visokega šolstva podpisana v septembru. Tako so bila sredstva
nakazana na UP šele v novembru in decembru. Glede na situacijo in v skladu z navodili MVZT so se
pričeli postopki za začetke investicij lahko šele po pridobitvi sredstev. Pridobljena sredstva MVZT za
izvedbo investicijskega vzdrževanja so bila veliko nižja od potreb, ki so jih izkazale članice. Sredstva
se bodo porabila v začetku leta 2011. Vsi postopki tečejo v dogovoru z MVZT.
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OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA,
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

Univerza poskuša s svojimi investicijami ustvarjati pogoje za hiter in učinkovit razvoj gospodarstva v
regiji. Z boljšo infrastrukturo lahko dosežemo večjo gospodarsko učinkovitost, kar posledično pomeni
ustvarjanje novih delavnih mest in zato boljših življenjskih pogojev. K večji gospodarski učinkovitosti
bo pripomogel Univerzitetni kampus Livade v Izoli, v katerem se bodo kalili novi strokovnjaki na
področju tehničnih ved.
Pri novogradnji upoštevamo vse mednarodne predpise na področju gradnje in varstva okolja, da bi
čim manj posegli v naš občutljiv ekosistem. Vse naše novogradnje in prenove objektov sledijo
sodobnim smernicam projektiranja in urejanja zunanjih prostorov.
S ciljem vidnejše mednarodne vloge in prepoznavnosti UP smo v letu 2010 skrbeli za razvoj
ustreznega odnosa med univerzo in njenim ožjim in širšim družbenim okoljem. Prizadevali smo si za
aktivno vlogo in vključenost univerze pri sooblikovanju in 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 z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko s spremljanjem in preučevanjem
lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne stvarnosti prispevala k skupnemu oblikovanju
evropskih smernic za razvoj visokošolskega in raziskovalnega prostora s poudarkom na posebnosti
regije, v katero je univerza umeščena.
Ob Univerzitetnemu razvojnemu centru in inkubatorju Primorske (UIP) ter Centru za razvoj in prenos
znanja (CRPZ UP), ki sta namenjena učinkovitejšemu povezovanju akademske sfere z
gospodarstvom pri prenosu znanj v realni sektor, smo v letu 2010 uspešno uvedli tudi Sklad za
pedagoško in znanstveno odličnost, s katerim želimo spodbujati kakovostno delo akademske
skupnosti. V okviru Štipendijskega sklada UP smo v letu 2010 ponovno podelili štipendije najboljšim
študentom UP.
UP je bila v letu 2010 učinkovita tudi 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 različnih programov. V letu 2010 se je nadaljevalo delo na strateških
projektih Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013 z UP oz. UP ZRS kot
vodilnim partnerjem, in sicer na projektu SHARED CULTURE - Strateški projekt za poznavanje in
dostopnost skupne kulturne dediščine, ki predvideva ustanovitev Meduniverzitetnega centra za
beneško zgodovino in kulturno dediščino v partnerstvu UP in Univerze »Cà Foscari« iz Benetk, in
prenovo zgodovinske palače »Borilnica« v Kopru, kjer bo center imel svoj sedež. Nadaljevalo se je
tudi delo na strateškem projektu SIGMA 2 - Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in
biotske raznovrstnosti, v okviru katerega je predvideva vzpostavitev čezmejnega Centra mediteranskih
kultur in biodiverzitete v sklopu novega naravoslovno-tehniškega univerzitetnega središča Kampus
Livade v Izoli. V partnerstvu so se izvajali še štirje projekti čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija,
in sicer PArSJAd - Arheološki parki severnega Jadrana (UP ZRS), JEZIK-LINGUA - Večjezičnost kot
bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja (UP FHŠ), Know Us Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP (UP FM, UIP) ter e-health - E-zdravje
na čezmejnem območju UP (UP PINT). V letu 2010 pa še vedno niso bili znani rezultati razpisa
standardnih projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija, v okviru katerega
so UP in članice vložile veliko truda in dela pri pripravi projektnih predlogov. V okviru programa IPA
Jadranska pobuda 2007–2013 je UP (oz. UP FHŠ in UP ZRS) v letu 2010 kot vodilni partner izvajala
projekt na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine HERITAGE LIVE Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina - ter še dva v partnerstvu, in sicer ZOOB- Zmanjšanje
onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu, s poudarkom na oljkarstvu (UP ZRS) in
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WELLNESS ISTRA – Integracija vrhunskih tipičnih kmetijskih proizvodov kulinarike, naravne in
kulturne dediščine ter SPA centrov v turistično ponudbo sonaravne welness destinacije Istre (UP FTŠ
Turistica).
V letu 2010 je UP razširila študijsko ponudbo, s katero bo lahko zagotovila ustrezen potencialni kader
za potrebe lokalnega gospodarstva in lokalne skupnosti, kakor tudi za širši regijski prostor. Tudi
obstoječe študijske programe posodabljamo v skladu s smernicami in potrebami gospodarstva in
širšega okolja. Zelo pomemben vidik delovanja univerze, njen modus vivendi, predstavlja mobilnost in
povezovanje z domačimi in tujimi univerzami. S tovrstnim sodelovanjem želimo v naš prostor pritegniti
najboljše študente in strokovnjake, hkrati pa našim študentom omogočiti širitev obzorij, medkulturno
izkušnjo in pridobitev kakovostnih znanj. Vse to predstavlja dodano vrednost, ki jo ponuja univerza.
Univerza bo z investicijskim programom občutno vplivala tudi na podobo obalnih mest. Podlaga za
širitev infrastrukture UP je Srednjeročni načrt investicij v letih 2009–2013, ki je bil sprejet v začetku
leta 2009 in se bo v letu 2011 tudi ustrezno revidiral, upoštevajoč dejanske razmere, finančne
možnosti ter potek aktivnosti. Nove kapacitete univerze bodo hkrati prispevale k razvoju novih znanj in
s tem posledično tudi gospodarstva ter družbe.

247

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
8 UNIVERZA V ŠTEVILKAH
8.1

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Tabela: Število dosedanjih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki so se izvajali na članici v študijskem letu 2009/10 in realizacija v študijskem letu
2010/11
Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA v študijskem letu 2010/11
Visokošolski
strokovni
programi

Visokošolski
strokovni
programi

študijsko leto
2009/10

študijsko leto
2010/11

UP FHŠ

-

UP FM

Univerzitetni
programi

Univerzitetni
programi

Specialistični
programi za

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Doktorski
programi

študijsko leto
2009/10

študijsko leto
2010/11

študijsko leto
2009/10

za študijsko leto
2010/11

za študijsko
leto 2009/10

za študijsko
leto 2010/11

za študijsko
leto 2009/10

za študijsko
leto 2010/11

-

4

4

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

UP PEF

1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ UP

2

2

6

6

-

-

4

3

4

4

Članica

KOMENTARJI:
UP FHŠ je v študijskem letu 2009/10 na dodiplomskem študiju izvajala tri »dosedanje« univerzitetne dodiplomske študijske programe le še v 4. letniku, in
sicer Geografija kontaktnih prostorov, Slovenistika in Zgodovina. V študijskem programu Kulturni študiji in antropologija so bili v tem študijskem letu vpisani le
še absolventi. V študijskih programih Geografija kontaktnih prostorov, Slovenistika in Zgodovina so bili v študijskem letu 2010/11 vpisani le še absolventi.
Na podiplomskem študiju UP FHŠ se je v študijskem letu 2009/10 izvajalo tri »dosedanje« magistrske in tri doktorske študijske programe, in sicer Geografija
kontaktnih prostorov, Filozofija in teorija vizualne kulture ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja. Na magistrskem študiju se je izvajal 2. letnik. V študijskem letu
2010/11 se magistrski študijski programi ne izvajajo več, vpisani so le še absolventi. Doktorski študijski program je bil v študijskem letu 2010/11 razpisan
zadnjič po merilih za prehode, in sicer so študente vpisali v 3. letnik.
UP FM je v študijskem letu 2010/11 na doktorski študij Management vpisala kandidate po merilih za prehode.
UP PEF v študijskem letu 2010/11 izvaja tri »dosedanje« dodiplomske študijske programe: univerzitetni študijski program Razredni pouk, univerzitetni študijski
program Matematika in računalništvo, visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. Vsi trije programi se izvajajo kot redni študijski programi,
visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja pa se izvaja tudi kot izredni študij.
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UP VŠZI je izvajala v študijskem letu 2009/10 in izvaja tudi v študijskem letu 2010/11 visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega.
Tabela: Število bolonjskih študijskih programov (sprejetih po 11. 6. 2004), ki so se izvajali na članici v študijskem letu 2009/10 in realizacija v študijskem letu 2010/11
Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA v študijskem letu 2010/11

Članica

Visokošolski
Visokošolski
Univerzitetni
Univerzitetni
strokovni študijski strokovni študijski
študijski
študijski programi
programi 1. stopnje
programi 1.
programi 1.
1. stopnje za
za
stopnje za
stopnje za
študijsko leto
študijsko leto
študijsko leto
študijsko leto
2009/10
2009/10
2010/11
2010/11

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2009/10

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2010/11

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko leto
2009/10

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2010/11

UP FAMNIT

-

-

6

8

3

3

2

2

UP FHŠ

-

-

8

9

2

5

4

6

UP FM

2

2

1

1

3

2

-

-

UP FTŠ Turistica

3

3

1

1

1

1

-

-

UP PEF

1

1

2

2

2

2

1

1

UP VŠZI

2

2

-

-

1

1

-

-

SKUPAJ UP

8

8

18

21

12

14

7

9

KOMENTARJI:
UP FAMNIT izvaja v študijskem letu 2010/11 osem dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje, in sicer 4 programe v polni izvedbi vse tri letnike
(Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo), dva programa le 1. in 2. letnik (Matematika v ekonomiji in financah,
Bioinformatika) ter dva programa le 1. letnik (Biopsihologija in Aplikativna kineziologija). Izvaja tudi tri magistrske študijske programe 2. stopnje (Matematične
znanosti, Računalništvo in informatika, Aplikativna kineziologija) in dva doktorska študijska programa 3. stopnje (Matematične znanosti, Računalništvo in
informatika). Fakulteta je v študijskem letu 2010/11 načrtovala vpis prvih študentov v nov magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom,
vendar študijski program ni bil pravočasno akreditiran, da bi bil lahko vključen v razpis za vpis v 2010/11.
UP FHŠje v študijskem letu 2009/10 izvajala osem študijskih programov 1. stopnje, in sicer: Geografija, Kulturni študiji in antropologija, Slovenistika in
Zgodovina, Dediščina Evrope in Sredozemlja, Filozofija, Medijski študiji in Italijanistika. V letu 2010/11 poleg zgoraj naštetih izvaja nov študijski program
Medkulturno jezikovno posredovanje.
V študijskem letu 2009/10 je fakulteta ponovno razpisala magistrske študijske programe 2. stopnje (Arheološka dediščina Sredozemlja ter Kulturni študiji in
antropologija). Za študijsko leto 2010/11 je fakulteta razpisala pet študijskih programov 2. stopnje, in sicer: Arheološka dediščina Sredozemlja, Kulturni študiji
in antropologija, Komuniciranje in mediji, Geografija in Zgodovina. Izvaja tudi interdisciplinarni študijski program 2. stopnje Dediščinski turizem (v sodelovanju
s Fakulteto za turistične študije Portorož).
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Za študijsko leto 2009/10 je fakulteta prvič razpisala študijske programe 3. stopnje, in sicer: Filozofija in teorija vizualne kulture, Geografija, Slovenistika ter
Zgodovina Evrope in Sredozemlja. Za študijsko leto 2010/11 je fakulteta razpisala šest programov, in sicer: Filozofija in teorija vizualne kulture, Geografija,
Slovenistika, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Upravljanje različnosti in Antropologija.
UP FM je v študijskem letu 2009/10 izvajala tri študijske programe 1. stopnje, in sicer dva visokošolska strokovna: Management, Mednarodno poslovanje ter
univerzitetni Management. V študijskem letu 2010/11 izvaja iste tri študijske programe. V študijskem letu 2010/11 izvaja dva študijska programa 2. stopnje:
Management ter Ekonomija in finance. V tem letu je bil razpisan tudi magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja (skupni
interdisciplinarni študijski program FM, FHŠ in VŠZI), vendar se zaradi premajhnega števila vpisanih ni izvajal.
UP FTŠ Turistica izvaja vštudijskem letu 2010/11 tri visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje in sicer: Mediacija v turizmu, Poslovni sistemi v
turizmu in Management turističnih destinacij, en univerzitetni študijski program 1. stopnje Turizem, en študijski program 2. stopnje Turizem ter en
interdisciplinarni študijski program 2. stopnje Dediščinski turizem (v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije).
UP PEF izvaja v študijskem letu 2010/11 tudi prenovljene oziroma nove pedagoške bolonjske študijske programe 1. stopnje in sicer: univerzitetni študijski
program Razredni pouk, univerzitetni študijski program Edukacijske vede, visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja, na 2. stopnji pa izvaja
študijske programe: Inkluzivna pedagogika in Zgodnje učenje. Prav tako izvaja doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede.
UP VŠZI je izvajala v študijskem letu 2009/10, znova v v študijskem letu 2010/11, visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje Prehransko
svetovanje – dietetika ter Zdravstvena nega ter magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega.
Tabela: Število programov izpopolnjevanja, ki so se izvajali na članici UP v študijskem letu 2009/10, in realizacija za študijsko leto 2010/11

ČLANICA

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2009/10

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 - načrt

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 realizacija

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
2009/10

Število
programov za
izpopolnjevanje
v študijskem
letu 2010/11 načrt

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 realizacija

UP FHŠ

10

Posodobitveni programi za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

8

0

6

0

0

0

Strokovno usposabljanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na
področju socialnih in državljanskih kompetenc in kulturne zavesti in
izražanja

2

0

2

0

0

0

UP FM

0

2

0

0

0

0

Deli študijskega programa VS Management

0

2

0

0

0

0

UP PEF

2

1

1

76

80

71

Pedagoško – andragoško izobraževanje

1

1

1

76

80

71
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Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
2009/10

Število
programov za
izpopolnjevanje
v študijskem
letu 2010/11 načrt

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 realizacija

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2009/10

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 - načrt

Število programov
za izpopolnjevanje
v študijskem letu
2010/11 realizacija

Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za
poučevanje italijanskega jezika (3. del)

1

0

0

12

0

0

UP FTŠ Turistica

3

-

2

49

20

0

Turistični management – DP

1

-

1

0

10

0

Management turistične destinacije – DP

1

-

1

0

10

0

Animacija v turizmu in hotelirstvu* - PI

1

-

0

49

-

0

SKUPAJ

15

3

11

ČLANICA

Legenda za vrsto programa vseživljenjskega učenja:
PI – program za izpopolnjevanje (33. a člen ZviS)
DP – del akreditiranega študijskega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS)
Tabela: Št. vpisanih študentov v dosedanje študij. prog. (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) po vrsti študij. prog. v študij. l. 2009/10 in realizacija v študijskem letu 2010/11
Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi

Univerzitetni študijski
programi

Redni
študij
10/11
načrt

Redni
študij
10/11

Izredni
študij
09/10

66

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

Slovenistika

21

0

0

0

Zgodovina

22

0

0

0

UP FHŠ
Geografija
kontaktnih
prostorov
Kulturni
študiji in
antropologija

Filozofija in
teorija

Redni
študij
10/11

Izredni
študij
09/10

Izredni
študij
10/11
načrt

Univerzitetni
študijski programi

Redni
študij
09/10

Redni
študij
09/10

Redni
študij
10/11
načrt

Visokošolski strokovni
študijski programi

Izredni
študij
10/11

Izredni
študij
10/11
načrt

Izredni
študij
10/11

Specialistični
študijski programi

Štud.
leto
09/10

Štud.
leto
10/11
načrt

Štud.
leto
10/11

Magistrski študijski
programi

Doktorski študijski
programi

Štud.
leto
09/10

Štud.
leto
10/11
načrt

Štud.
leto
10/11

Štud.
leto

19

0

10

09/10

Štud.
leto
10/11
načrt

Štud.
leto
10/11

0

26

24

28

0

8

6

7
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Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi
Redni
študij
09/10

Redni
študij
10/11
načrt

Redni
študij
10/11

Visokošolski strokovni
študijski programi

Izredni
študij
09/10

Izredni
študij
10/11
načrt

Izredni
študij
10/11

Univerzitetni
študijski programi

Redni
študij
09/10

Redni
študij
10/11
načrt

Redni
študij
10/11

Univerzitetni študijski
programi

Izredni
študij
09/10

Izredni
študij
10/11
načrt

Izredni
študij
10/11

Specialistični
študijski programi

Štud.
leto
09/10

Štud.
leto
10/11
načrt

Štud.
leto
10/11

Magistrski študijski
programi
Štud.
leto
10/11
načrt

Doktorski študijski
programi

09/10

Štud.
leto
10/11
načrt

Štud.
leto
10/11

0

4

6

5

0

14

12

16

Štud.
leto
10/11

Štud.
leto

2
7

Štud.
leto
09/10

vizualne
kulture
Geografija
kontaktnih
prostorov
Zgodovina
Evrope in
Sredozemlja
UP FM

392

0

0

28

0

27

Management

392

0

0

28

0

27

411

0

0

54

24

55

UP PEF

179

125

117

Razredni
pouk

91

48

42

112

64

64

155

110

105

Matematika
in
računalništvo

24

15

12

245

125

117

Predšolska
vzgoja

91

48

42

112

64

64

UP VŠZI

170

70

76

88

45

47

Zdravstvena
nega

170

70

76

88

45

47

SKUPAJ UP

252

118

118

182

109

111

0

0

0

0

0

0

252

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

Tabela: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004) po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/10 in
realizacija v študijskem letu 2010/11
Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje

107

74

11

26

19

Bioinformatika

5

25

12

Matematika v
ekonomiji in financah

13

43

18

Biopsihologija

40

69

Aplikativna
kineziologija

30

46

Štud. leto 10/11 - realiz.

62

Sredozemsko
kmetijstvo

Štud. leto 10/11 - načrt

Biodiverziteta

Štud. leto 09/10

62

Izredni študij 10/11 realiz.

123

15

15

22

3

5

6

25

14

6

10

9

20

14

63

58

31

71

50

9

20

Računalništvo in
informatika

8

Izredni študij 09/10

Matematične znanosti

Izredni študij 09/10

50

Redni študij 09/10

65

Aplikativna
kineziologija
UP FHŠ SKUPAJ
Dediščina Evrope in
Sredozemlja

497

578

409

53

55

33

18

35

18

18

Izredni študij 10/11 načrt

74

9

17

Izredni študij 09/10

Računalništvo in
informatika

10

Redni študij 10/11 realiz.

21

Redni študij10/11 načrt

321

50

Redni študij 09/10

Redni študij 10/11 –
realiz.

444

30

Izredni študij 10/11 realiz.

Redni študij 10/11 načrt

195

Matematika

Izredni študij 10/11 načrt

Redni študij 09/10

Izredni študij 10/11 realiz.

Izredni študij 10/11 načrt

Skupaj UP FAMNIT

Redni študij 10/11 načrt

Redni študij 10/11 –
realiz.

Programi

10
-

-

-
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Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje

90

25

25

41

45

24

Zgodovina
Kulturni študiji in
antropologija
Umetnostnozgodovinska dediščina
Sredozemlja
Arheološka dediščina
Sredozemlja
Komuniciranje in
mediji
Zgodovina

71

75

53

Geografija
Filozofija in teorija
vizualne kulture
Geografija
Zgodovina Evrope in
Sredozemlja

18

35

17

0

0

0

6

11

11

10

8

10

11

10

11

Štud. leto 10/11 - realiz.

118

22

Štud. leto 10/11 - načrt

78

12

Štud. leto 09/10

64

Izredni študij 10/11 realiz.

90

Izredni študij 10/11 načrt

91

Izredni študij 09/10

60

Redni študij 10/11 realiz.

80

Redni študij10/11 načrt

69

Redni študij 09/10

Italijanistika
Kulturni študiji in
antropologija
Medijski študiji
Medkulturno
jezikovno
posredovanje
Slovenistika

Izredni študij 10/11 realiz.

54

Izredni študij 10/11 načrt

5

70

Izredni študij 09/10

Redni študij 10/11 –
realiz.

Redni študij 10/11 načrt

20

80

Izredni študij 09/10

14

Geografija

Redni študij 10/11 načrt

Filozofija

Redni študij 09/10

Redni študij 09/10

Izredni študij 10/11 realiz.

Izredni študij 10/11 načrt

Redni študij 10/11 –
realiz.

Programi

8

16

9

5

10

8

13

25

19

18
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Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje

Štud. leto 10/11 - načrt

Štud. leto 10/11 - realiz.

Slovenistika

Štud. leto 09/10

Izredni študij 10/11 realiz.

Izredni študij 10/11 načrt

Izredni študij 09/10

Redni študij 10/11 realiz.

Redni študij10/11 načrt

Redni študij 09/10

Izredni študij 10/11 realiz.

Izredni študij 10/11 načrt

Izredni študij 09/10

Redni študij 10/11 –
realiz.

Redni študij 10/11 načrt

Redni študij 09/10

Izredni študij 10/11 realiz.

Izredni študij 10/11 načrt

Izredni študij 09/10

Redni študij 10/11 –
realiz.

Redni študij 10/11 načrt

Redni študij 09/10

Programi

5

10

9

Antropologija
Upravljanje različnosti
Arheologija
UP FM SKUPAJ

526

670

513

258

310

149

205

360

173

60

60

26

206

625

371

36

240

40

Management

456

490

460

258

270

149

Mednarodno
poslovanje

70

180

53

0

40

0
205

360

173

60

60

26

169

380

301

28

120

35

Ekonomija in finance

37

145

70

8

40

5

Upravljanje
trajnostnega razvoja

-

100

0

-

80

0

74

140

73

-

160

44

Management

UP PEF SKUPAJ

106

165

207

Razredni pouk

60

120

118

Edukacijske vede

46

45

89

Predšolska vzgoja

72

72

130

130

122

122

173

173

395

395

347

50

90

41

100

Zgodnje učenje

24

50

32

60

68

90

109

540

616

530

412

443

2

-

3

-

5

-

-

-

-

24

60

43

24

40

43

347

Inkluzivna
pedagogika
UP FTŠ Turistica
SKUPAJ

5
-

234

55

109

102

50

28

30

44
20
15
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Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje

109

102

50

68

90

Dediščinski turizem

84

28

30

15

64

146

108

25

UP VŠZI SKUPAJ

228

358

299

96

181

140

51

70

62

22

30

-

Zdravstvena nega

141

246

205

56

101

84

51

70

62

22

30

-

Prehransko
svetovanje - dietetika

87

112

94

40

80

56

1366

1774

1464

939

132
9

872

433

112
8

723

86

420

109

SKUPAJ

Štud. leto 10/11 - realiz.

55

Štud. leto 10/11 - načrt

Turizem

Štud. leto 09/10

185

Izredni študij 10/11 realiz.

304

Izredni študij 10/11 načrt

287

Izredni študij 09/10

164

Redni študij 10/11 realiz.

19

Redni študij10/11 načrt

39

Redni študij 09/10

50

Izredni študij 10/11 realiz.

205

Izredni študij 10/11 načrt

30

Izredni študij 09/10

100

Redni študij 10/11 –
realiz.

183

75

Redni študij 10/11 načrt

162

161

Redni študij 09/10

Management
turističnih destinacij

225

Izredni študij 10/11 realiz.

230

Izredni študij 10/11 načrt

Poslovni sistemi v
turizmu

208

Izredni študij 09/10

148

Redni študij 10/11 –
realiz.

Mediacija v turizmu

Redni študij 10/11 načrt

Redni študij 09/10

Programi

105
8

165
9

133
0

78

145

44

KOMENTARJI:
UP FAMNIT: V študijskem letu 2010/11 je v dodiplomske študijske programe vpisanih 321 študentov. Število vpisanih študentov je nekoliko nižje od
načrtovanega, vendar se je v primerjavi s preteklim študijskim letom število povečalo za 65 %. Do takšnega povečanja števila je prišlo predvsem zaradi dveh
novih programov (Biopsihologija, Aplikativna kineziologija), v katerih so bila zapolnjena vsa razpisana vpisna mesta. Število vpisanih študentov v podiplomske
študijske programe v študijskem letu 2010/11 je skoraj doseglo načrtovano število, saj je vpisanih 75 študentov.
UP FHŠ: Število vpisanih študentov v študijske programe 1. stopnje se bistveno razlikuje od načrtovanega. Pri skoraj vseh študijskih programih lahko opazimo
zmanjšanje števila vpisanih študentov, izjema je študijski program 1. stopnje Medijski študiji, na katerem je število vpisanih študentov naraslo v primerjavi s
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preteklim študijskim letom, ter na novo razpisani študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje, na katerem so dosegli pričakovan rezultat, tj. 25
zapolnjenih vpisnih mest. Do razlik v številu vpisanih študentov prihaja predvsem zaradi manjšega števila vpisanih študentov v 1. letnike v študijskem letu
2010/11, pa tudi zaradi nizke stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike. Na UP FHŠ opažajo porast študentov »pavzerjev«, ki študija redno ne
nadaljujejo.
UP FTŠ Turistica: Načrtovano število vpisanih študentov ni bilo realizirano predvsem na izrednem študiju, kjer so dosegli 55 % vpis, medtem ko so na
rednem študiju dosegli 86 % vpis. Razlogi so predvsem pri opustitvi izvajanja študijskih programov na določenih lokacijah tako rednega kot izrednega študija.
UP PEF: Število vpisanih študentov na študijskih programih 1. stopnje skorajda ustreza načrtovanemu številu vpisanih študentov v študijskem letu 2010/11.
Za študijski program 1. stopnje Edukacijske vede je bilo sprva razpisanih 30 vpisnih mest, a so bila ta na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije povečana
na 45. UP PEF nima težav z vpisom študentov v dodiplomske študijske programe (tako za redni kot za izredni študij).
Večje razlike so prisotne pri številu vpisanih študentov 2. stopnje. UP PEF je v študijske programe 2. stopnje vpisala sicer manj študentov od predvidenega,
za kar navajajo, da so del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji, saj je bila 2. stopnja predvidena kot
njeno nadaljevanje. Prvi študenti iz te skupine bodo dodiplomski študij zaključili v študijskem letu 2011/12, zato predvidevajo, da bo večji vpis na študijske
programe 2. stopnje v letu 2012/13. Poleg tega je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na študijske programe 2. stopnje UP PEF, tistih, ki so zaključili 7.
stopnjo izobrazbe in so zato upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študija na 2. stopnji.
UP VŠZI: V študijskem letu 2010/11 imajo nekoliko manjše število študentov glede na načrtovano število zaradi manjše prehodnosti iz 1. v 2. letnik. Na 2.
stopnji študija študijskega programa Zdravstvena nega so načrtovali študente tudi na izrednem študiju, vendar so se kasneje odločili, da izrednega študija ne
bodo razpisali, saj so glede na pretekle izkušnje ugotovili, da za izredni študij na 2. stopnji ni zadostnega števila prijav.
Tabela: Število diplomantov, ki so končali dosedanje študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009, načrt in realizacija v letu 2010
Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi - redni
Leto
2009

UP FHŠ
Geografija
kontaktnih
prostorov
Kulturni
študiji in
antropologija
Slovenistika

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Visokošolski strokovni
študijski programi izredni
Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Univerzitetni
študijski programi redni

Univerzitetni študijski
programi - izredni

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

71

115

74

1

3

2

13

25

24

1

1

1

39

45

27

2

1

11

20

12

Specialistični
študijski programi

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Magistrski študijski
programi

Doktorski študijski
programi

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

2

9

3

5

10

6

2

0

3

2
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Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi - redni
Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Visokošolski strokovni
študijski programi izredni
Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Zgodovina

Univerzitetni
študijski programi redni

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

8

25

11

Univerzitetni študijski
programi - izredni

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Specialistični
študijski programi

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Filozofija in
teorija
vizualne
kulture
Zgodovina
Evrope in
Sredozemlja

Magistrski študijski
programi

Doktorski študijski
programi

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

2

3

1

1

3

1

0

4

2

4

4

3

UP FM

28

20

6

7

5

6

267

192

97

46

75

55

7

7

4

Management

28

20

6

7

5

6

260

190

97

46

75

55

7

7

4

Management v
izobraževanju

5

2

0

Management v
evropskem
okolju

2

0

0

UP PEF

36

38

39

45

48

16

47

50

56

Razredni
pouk

42

45

45

Matematika
in
računalništvo

5

5

11

Predšolska
vzgoja

36

38

39

45

48

16

UP FTŠ
Turistica

93

100

70

153

150

94

Hotelirstvo

93

100

70

153

150

94

0

20

23

20

23
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Dosedanji študijski programi – REALIZACIJA

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi - redni

Visokošolski strokovni
študijski programi izredni

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

UP VŠZI

53

60

56

8

30

19

Zdravstvena
nega

53

60

56

8

30

19

SKUPAJ
UP

211

218

171

213

233

135

Univerzitetni
študijski programi redni

Univerzitetni študijski
programi - izredni

Specialistični
študijski programi

Magistrski študijski
programi

Doktorski študijski
programi

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

Leto
2009

Leto
2010
načrt

Leto
2010
realiz.

119

165

130

1

23

25

267

192

97

49

84

65

15

17

10

in turizem

KOMENTARJI:
UP FHŠ: Pri številu diplomantov je opaziti razlike med načrtovanim številom in realiziranim, in sicer pri treh študijskih programih: Geografija kontaktnih
prostorov, Zgodovina in Slovenistika (sprejetih pred 11. 6. 2004). V letu 2010 je diplomiralo bistveno več študentov, kot so pričakovali (105 od skupno 70-ih).
Izjema je študijski program Kulturni študiji in antropologija, na katerem je bilo v letu 2010 diplomantov manj kot pričakovano (23 od 45).
UP PEF: Število diplomantov v letu 2010 ustreza načrtovanemu številu diplomantov na študijskih programih rednega študija Razredni pouk, Matematika in
računalništvo in Predšolska vzgoja. Upad števila diplomantov beležijo na študijskem programu Predšolska vzgoja - izredni študij.
Tabela: Število diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009, načrt in realizacija v letu 2010
Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje-redni

Visokošolski
strokovni
študijski programi
1. stopnje-izredni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje redni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje izredni

Magistrski študijski
programi 2. stopnje

Doktorski študijski
programi 3. stopnje

7

2

1

Leto 2010 realiz.

11

Leto 2010 načrt

5

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

8

7

Leto 2010 načrt

14

Matematika

Leto 2009

UP FAMNIT

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Članica
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Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje-redni

Visokošolski
strokovni
študijski programi
1. stopnje-izredni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje redni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje izredni

Magistrski študijski
programi 2. stopnje

Doktorski študijski
programi 3. stopnje

Matematične znanosti
UP FHŠ

16

95

66

Dediščina Evrope in Sredozemlja

6

18

11

Filozofija

5

4

Geografija

12

18

Italijanistika

10

2

Kulturni študiji in antropologija

35

17

Slovenistika

10

5

4

Zgodovina
Umetnostnozgodovinska dediščina
Sredozemlja
Arheološka dediščina Sredozemlja

10

10

2

5

1

3

6

1

8

3

0

1

0

1

2

2

0

UP FM

35

55

45

54

70

54

35

55

47

74

75

46

5

10

8

Management

35

55

45

54

70

54

35

55

47

74

75

46

10

8

11

25

13

11

25
4

13
1

3

1

Ekonomija in finance
UP FTŠ Turistica
Mediacija v turizmu
Poslovni sistemi v turizmu
Management turističnih destinacij
Turizem
UP PEF
Inkluzivna pedagogika

0
45

8

10

10
20
15

2
3
3

1
1
8

1

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

1

Leto 2010 načrt

7

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Računalništvo in informatika

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Članica
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Novi in prenovljeni študijski programi - REALIZACIJA
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje-redni

Visokošolski
strokovni
študijski programi
1. stopnje-izredni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje redni

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje izredni

Magistrski študijski
programi 2. stopnje

Doktorski študijski
programi 3. stopnje

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

Leto 2009

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

Leto 2009

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

Leto 2009

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

Leto 2009

Leto 2010 realiz.

Leto 2009

Leto 2010 načrt

Leto 2010 realiz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

105

53

54

70

64

51

164

121

74

75

46

15

30

38

0

1

0

Zgodnje učenje
UP VŠZI
SKUPAJ UP

Leto 2010 načrt

Leto 2009

Članica

1

KOMENTARJI:
UP FAMNIT: V letu 2010 so študij v programu Matematika zaključili vsi študenti, ki so bili v študijskem letu 2009/10 vpisani v 3. letnik. Nižje od načrtovanega
je število diplomantov v programu Računalništva in informatika, saj je študij zaključil le en študent. Tudi na podiplomskem je število diplomantov nekoliko nižje
od načrtovanega, saj sta magistrski študij zaključila dva študenta, doktorskega študija pa noben študent.
UP FHŠ: Pri številu diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe, opažajo razlike med načrtovanim številom in realizacijo, in sicer pri
vseh študijskih programih, razen pri študijskem programu Zgodovina (1. stopnja), kjer je diplomiralo enako število študentov, kot so načrtovali (10). Le pri
študijskem programu 1. stopnje Geografija realizacija presega načrt (18 od načrtovanih 12). Pri ostalih študijskih programih 1. stopnje realizacija ne presega
načrta, in sicer je študijski program 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja končalo 11 (od 18 načrtovanih) študentov, Filozofijo 4 (od 5 načrtovanih),
Italijanistiko 2 (od 10 načrtovanih), Kulturne študije in antropologijo 17 (od 35 načrtovanih) in Slovenistiko 4 (od 5 načrtovanih). Delno realizacijo oziroma
nerezalizacijo povezujemo s številom let trajanja študija, saj študenti izkoristijo možnost absolventskega staža tudi na 1. stopnji in si tako podaljšajo status
študenta za eno leto. Fakulteta tako vzpodbuja študente k nadaljevanju študija na 2. stopnji.
UP FTŠ Turistica: Nerealizirano načrtovano število diplomantov je posledica splošnih gospodarskih razmer in želja študentov po ohranitvi statusa študenta in
pravic, ki iz tega izhajajo.
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Tabela : Število študentov in diplomantov po študij. skupinah v študij. l. 2009/10 in realizacija v študij. l. 2010/11

Študijska skupina1

Število uvrščenih
članic

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija po
študijskih programih2
Študijsko leto
2009/10

Študijsko leto
2010/11

Št. diplomantov rednega
dodiplomskega študija po
študijskih programih3
Leto 2009

Leto 2010

Št. študentov 2. stopnje rednega Št. diplomantov 2. stopnje rednega
študija po novih študijskih
študija po novih študijskih programih
programih
Študijsko leto
2009/10

Študijsko leto
2010/11

Leto 2009

Leto 2010

1. skupina

2

1003

894

160

185

218

407

1

0

2. skupina

4

1415

1412

202

227

148

205

7

10

3. skupina

2

385

343

54

57

59

76

2

2

4. skupina

1

121

259

-

6

9

36

3

1

475

434

724

13

13

5. skupina

-

6. skupina
SKUPAJ

2924

2908

416

OPOMBI:
1 = Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov
2 = Upošteva se študente oz. diplomante dosedanjih študijskih programov in novih bolonjskih študijskih programov 1. stopnje.
Pojasnila k tabeli:
1 = v 1. študijsko skupino so uvrščeni študijski programi UP FHŠ ter UP FM, v 2. študijsko skupino so uvrščeni študijski programi UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ
Turistice in UP VŠZI, v 3. študijsko skupino so uvrščeni študijski programi UP VŠZI in UP FAMNIT, v 4. študijsko skupino pa študijski programi UP FAMNIT.
2 = Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.
3 = Upoštevani so študenti oz. diplomanti dosedanjih študijskih programov ter prenovljenih študijskih programov 1. stopnje.
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Tabela: Kazalniki za izobraževalno dejavnost: študijsko leto 2009/10, načrt za študijsko leto 2010/11 in realizacija za študijsko leto 2010/11 (v %)
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Načrt za študijsko leto
Realizacija za študijsko
Študijsko leto
Načrt za študijsko leto
Kazalnik
09/10
10/11
leto 10/11
09/10
10/11
(leto 2009)
(leto 2010)
(leto 2010)
(leto 2009)
(leto 2010)

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v %
UP PEF
Predšolska vzgoja

78,3
78,3

-

-

96,8
96,8

-

-

45
45
76,42
69,09
90,90
69,29
-

47
47
80
80
80
80
72
75
70

41
41
70,23
70,23
90,7
90,7
56
62
50

39

60

42

39

60

42

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v %
UP FM SKUPAJ
Management
Mednarodno poslovanje
UP FTŠ Turistica
Mediacija v turizmu
Poslovni sistemi v turizmu
Management turističnih destinacij
UP PEF
Predšolska vzgoja
UP VŠZI SKUPAJ
Zdravstvena nega
Prehransko svetovanje - dietetika

43
43
59,52
57,57
62,10
58,90
53
53

45
45
70
70
70
70
70
70
70

52
37
15
64,77
64,00
64,28
66,23
73,6
73,6
52
56
48

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v %
UP FAMNIT SKUPAJ
Matematika
Računalništvo in informatika
Biodiverziteta
Sredozemsko kmetijstvo
Bioinformatika
Matematika v ekonomiji in financah
UP FHŠ SKUPAJ
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Filozofija
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Slovenistika

61,3
63,2
46
93
37,5
55,4
50
25

83
39

76,9
75
60
94,2
62,5
80
84,6
67,5
70
40
75
70
70
90
50

53,8
62,5
40
57,1
62,5
40
76,9
57,0
59
0
47
71
66
58
33
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Študijsko leto
09/10
(leto 2009)
64
70
70

Redni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)
75
72
72
80

76,36

-

80

76,36

82,5

89,5

Razredni pouk

-

95,0

90,0

-

-

-

Edukacijske vede

-

70,0

89,0

-

-

-

-

Kazalnik
Zgodovina
UP FM SKUPAJ
Management
UP FTŠ Turistica SKUPAJ
Turizem
UP PEF SKUPAJ

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)
63
63
63

Študijsko leto
09/10
(leto 2009)

Izredni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v %
UP PEF SKUPAJ

5,5

-

-

-

Predšolska vzgoja

5,5
15

10

-

14

10

15

10

-

14

10

8,9
8,9

7
7

UP VŠZI SKUPAJ
Zdravstvena nega (izvaja se samo
še 3. letnik)

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v %
13,3
11
6,55
UP FM SKUPAJ
Management
13,3
11
9,3
Mednarodno poslovanje

-

11,4
11,4

-

-

3,8

-

-

-

9,1

5

8,38

5,71

8

24,09

Mediacija v turizmu

10,80

5

8,69

13,33

8

30,00

Poslovni sistemi v turizmu

10,86

5

9,75

13,72

8

25,00

Management turističnih destinacij

17,29

UP FTŠ Turistica SKUPAJ

5,55

5

6,70

2,12

8

UP PEF SKUPAJ

-

-

4,8

0

-

0,5

Predšolska vzgoja

-

-

4,8

0

-

0,5

UP VŠZI SKUPAJ

11

10

10

-

7

8

Zdravstvena nega

-

10

9

-

7

4

11

10

11

-

7

11

Prehransko svetovanje - dietetika

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 v %
UP FAMNIT SKUPAJ
Matematika
Računalništvo in informatika
Biodiverziteta
Sredozemsko kmetijstvo

10,8

7,7

8,7

11,1
21,3
5,1
0

7
15,8
3,7
15,4

14,3
21
10,8
15,8
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Kazalnik
Bioinformatika
Matematika v ekonomiji in financah
UP FHŠ SKUPAJ
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Filozofija
Geografija
Italijanistika
Kulturni študiji in antropologija
Medijski študiji
Slovenistika
Zgodovina
UP FM SKUPAJ
Management
UP FTŠ Turistica SKUPAJ
Turizem
UP PEF SKUPAJ
Razredni pouk
Edukacijske vede

-

Redni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)
4
4,7
5,5
5,8
0
5,1
7
10,9
2,6
5,3
7,1
4,5
4,5
5
5

-

-

Študijsko leto
09/10
(leto 2009)
5,7
5,9
0
5,3
7,4
11,3
2,9
5,5
7,2
5,8
5,8

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)
8,3
0
5,9
6
20
7,4
1,7
4,7
4
0
9,4
6,9
6,9
2,94
2,94
1,7
1,7
0

Povprečno število let trajanja študija na študenta v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
5,9
6,5
6,3
UP FM SKUPAJ
Management
5,9
6,5
6,3
UP FTŠ Turistica SKUPAJ
6,98
7
5,59
Hotelirstvo in turizem
6,98
7
5,59
UP PEF SKUPAJ
4,4
4,9
Predšolska vzgoja
4,4
4,9
UP VŠZI SKUPAJ
5,2
4,5
4,9
Zdravstvena nega
5,2
4,5
4,9

Študijsko leto
09/10
(leto 2009)

Izredni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)

0

0

0

-

8
8
-

-

7
7
6,99
6,99
3,6
3,6
4,1
4,1

7,5
7,5
7
7
4
4

7,4
7,4
6,99
6,99
4,5
4,5
4,8
4,8

6,2

6

6,6

6,2

6

6,6

-

Povprečno število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004
UP FHŠ SKUPAJ
Geografija kontaktnih prostorov
Kulturni študiji in antropologija
Slovenistika
Zgodovina
UP PEF SKUPAJ
Razredni pouk

5,6
6,4
6,4
4,6
4,9
5,05
4,8

5,5
6
6
5
5
4,9
-

6,0
6,3
6,5
5,0
5,4
5,45
5,0
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Kazalnik
Matematika in računalništvo

Študijsko leto
09/10
(leto 2009)
5,3

Redni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)
-

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)
5,9

Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
UP FAMNIT SKUPAJ
3,2
3
Matematika
3,2
3
Računalništvo in informatika
3,2
3
UP FHŠ SKUPAJ
3,1
3,4
3,4
Dediščina Evrope in Sredozemlja
2,9
3,5
3,3
Filozofija
3,5
3,7
Geografija
3
3,3
Italijanistika
4
2,9
Kulturni študiji in antropologija
3,2
3,5
4,0
Medijski študiji
0,0
Medkulturno jezikovno posredovanje
0,0
Slovenistika
3
3,0
Zgodovina
3
2,9
UP FM SKUPAJ
3,65
3,5
4,1
Management (VS)
3,6
3,5
4,2
Management (UN)
3,7
3,5
4,0
UP FTŠ Turistica SKUPAJ
3
2,45
Mediacija v turizmu
3
2,45
Poslovni sistemi v turizmu
3
2,62
Management turističnih destinacij
3
2,28
Turizem
3
-

Študijsko leto
09/10
(leto 2009)

3,6
3,6
3,6
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Izredni študij
Načrt za študijsko leto
10/11
(leto 2010)

Realizacija za študijsko
leto 10/11
(leto 2010)

3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3

4,2
4,2
4,2
2,98
2,95
3,05
2,95
-

POJASNILA K IZRAČUNU KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI ŠTUDIJA:
UP FAMNIT: Prehodnost iz 1. v 2. letnik za študijsko leto 2010/2011 je izračunana tako, da je število prvič vpisanih študentov 2. letnika rednega študija v
študijskem letu 2010/11, brez vpisanih po merilih za prehode, deljeno s številom vseh študentov 1. letnika v študijskem letu 2009/10.
Odstotek ponavljavcev za študijsko leto 2010/11 je izračunan tako, da je število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po študijskih programih
deljeno s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija, brez absolventovPovprečno število let trajanja študija na študenta za leto 2010 je izračunano tako, da je vsota razlike, za vse diplomante študijskih programov rednega
dodiplomskega študija v letu 2010 med letom diplomiranja (2010) in letom vpisa v 1. letnik, deljena s številom študentov.
UP FHŠ: Študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se v študijskem letu 2010/11 izvaja prvič, zato odstotki ponavljalcev ne morejo biti prikazani.
V študijskem letu 2009/10 so študij zaključili le študenti na študijskih programih 1. stopnje Dediščina Evrope in Sredozemlja ter Kulturni študiji in antropologija,
zato povprečno število let trajanja študija na študenta pri ostalih študijskih programih ni prikazano. Pri kazalnikih prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike na
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študijskih programih 1. stopnje je opaziti porast za približno 2 %, tj. višjo stopnjo prehodnosti študentov v primerjavi s preteklim študijskim letom ( 57 %), še
vedno pa ne dosegajo načrtovane stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike, ki znaša 67,5 %. Če pogledamo posamezne študijske programe, je bila
načrtovana stopnja prehodnosti dosežena le pri študijskem programu Italijanistika (71 %), medtem ko pri študijskem programu Filozofija ni bilo prehodnosti,
torej nobeden od študentov ni napredoval iz 1. v 2. letnik. Preverili so stopnjo prehodnosti tudi za študente višjih letnikov, tj. iz 2. v 3. letnike, in ugotovili, da je
ta bistveno višja od predhodne, tako da fakulteta dosega zastavljeni cilj 70 % skupne prehodnosti študentov v višje letnike. Na izrednem študiju Medijski študiji
je stopnja prehodnosti iz 1. v 2. letnik prav tako višja v primerjavi s študijskim letom 2009/10 (39 %), še vedno pa za 18 % nižja od načrtovanih 60 %.
Pri kazalnikih povprečnega števila let trajanja študija ocenjujejo, da na študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, povprečno število let narašča in
presega načrtovanih 5,5 let, prav tako narašča na študijskih programih 1. stopnje, in sicer skladno z načrtovanim, tj. 3,4 leta.
Tabela: Kazalnik učinkovitosti študija v študijskem letu 2009/10, načrt in realizacija v študijskem letu 2010/11 – odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik študijskih programov 2.
stopnje (v %)
Kazalnik
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Načrt za študijsko
Realizacija za
Študijsko leto
Načrt za študijsko
Realizacija za
09/10
leto 10/11
študijsko leto 10/11
09/10
leto 10/11
študijsko leto 10/11
(leto 2009)
(leto 2010)
(leto 2010)
(leto 2009)
(leto 2010)
(leto 2010)
53,3
87,5
*
UP FAMNIT SKUPAJ
100
100
80
Matematične znanosti
41,7
67
*
Računalništvo in informatika
100
82
UP FHŠ SKUPAJ
Arheološka dediščina Sredozemlja
100
83
Kulturni študiji in antropologija
100
80
70
70
UP FM SKUPAJ
70
85,5
Management
70
57
70
70
Ekonomija in finance
70
60
70
84
90
73,17
83,33
UP FTŠ Turistica SKUPAJ
Turizem
84
90
73,17
83,33
81,3
UP PEF SKUPAJ
85,3
Inkluzivna pedagogika
77,3
Zgodnje učenje
67
70
90
93
95
100
UP VŠZI
67
70
90
93
95
100
Zdravstvena nega

KOMENTARJI
UP FAMNIT: Opomba (*): Za magistrski študijski program 2. st. Računalništvo in informatika prehodnosti za št. leto 2010/11 ni možno izračunati, saj so v št.
letu 2010/11 v 2. letnik napredovali tudi študenti, ki so v preteklem št. letu pavzirali tako, da je število študentov 2. letnika v št. letu 2010/11 večje od števila
študentov 1. letnika v št. letu 2009/10.
UP FHŠ: V študijskih programih 2. stopnje je bila za leto 2010/11 načrtovana 90 %, realizirana pa 82 % prehodnost. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v
študijskem programu Arheološka dediščina Sredozemlja je bila v št. letu 2010/11 83 %, v štud. programu Kulturni študiji in antropologija pa 80 %.
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Tabela: Kazalnik učinkovitosti študija v študijskem letu 2009/10 in realizacija v študijskem letu 2010/11 – prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik študijskega programa za pridobitev
doktorata znanosti (v %)
Študijsko leto 2009/10
Članica

V sofinanciranih študijskih
programih

UP FAMNIT SKUPAJ

Realizacija študijskem letu 2010/11

V nesofinanciranih študijskih
programih

V sofinanciranih študijskih
programih

V nesofinanciranih študijskih
programih

100

-

80

Matematične znanosti

-

*

-

100

Računalništvo in informatika

-

100

-

75

Filozofija in teorija vizualne kulture

-

-

-

Geografija

-

-

-

60

Slovenistika

-

-

-

100

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

-

-

-

70

UP FHŠ SKUPAJ

71,75

75

UP PEF SKUPAJ
Edukacijske vede

57

-

-

75

OPOMBA:
UP FAMNIT: (*): Prehodnosti za doktorski študijski program 3. st. Matematične znanosti za št. leto 2009/10 ni možno izračunati, saj se v št. letu 2008/09 v 1.
letnik ni vpisal noben študent.
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Tabela: Število gostujočih visokošolskih učiteljev – dodiplomski študij

Študijsko leto
2008/09

Redni študij
Načrt za
študijsko letu
2009/10

(Leto 2009)

realizacija v
študijskem letu
2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

UP FHŠ

-

-

UP FM

8 (9)
-

Kazalnik
Članica UP

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v
študijskih programih

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih
raziskovalnih zavodov v študijskih programih

UP FAMNIT
UP PEF

Izredni študij
Študijsko leto
2008/09

Načrt za
študijsko letu
2009/10

(Leto 2009)

realizacija v
študijskem letu
2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

-

-

-

-

12 (14)

7 (8)

4 (3)

5 (7)

4 (5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ Turistica

13

10

13

5

5

13

UP VŠZI

2

2

2

/

/

/

UP FHŠ

7

15

11

/

/

/

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

UP PEF

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ Turistica

-

1

1

-

1

1

UP VŠZI

2

1

1

/

/

/

KOMENTAR:
UP FHŠ ugotavlja, da so realizirali in presegli načrt za študijsko leto 2009/10 (leto 2010) pri gostujočih visokošolskih učiteljih iz domačih raziskovalnih
zavodov. Na drugi strani števila gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v študijskih programih niso načrtovali in tudi niso realizirali. Fakulteta za
humanistične študije skuša študentom nuditi čim večjo izbirnost predmetov, poleg tega pa vzpodbuja tudi tako meduniverzitetno mobilnost študentov kot tudi
izbirnost znotraj Univerze na Primorskem (študentje, skladno s študijskim programom, izberejo tudi določeno število zunanje izbirnih predmetov, pri čemer
lahko izbirajo med izbirnimi predmeti ostalih študijskih programov UP FHŠ ali zunaj fakultete.
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Tabela: Število gostujočih visokošolskih učiteljev – podiplomski študij

Kazalnik
Članica UP
UP FHŠ

Redni študij
Načrt za
realizacija v
Študijsko leto študijsko letu
študijskem letu
2008/09
2009/10
2009/10
(Leto 2009)
(leto 2010)
(leto 2010)
-

UP FM
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v
študijskih programih

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih
raziskovalnih zavodov v študijskih programih

Izredni študij
realizacija v
Študijsko leto Načrt za študijsko
študijskem letu
letu
2009/10
2008/09
2009/10
(leto 2010)
(Leto 2009)
(leto 2010)

-

-

9

-

-

10 (12)

10 (11)

12 (9)

3 (5)

1 (0)
-

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

UP PEF

-

-

-

-

-

UP FTŠ Turistica

0

4
-

0
-

1
-

4
-

-

2

2

2

UP VŠZI

-

1
-

UP FHŠ

-

-

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

UP PEF

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ Turistica

1

UP VŠZI

-

1
-

4
-

-

1
-

4
-

POJASNILA K TABELI:
1 = Gospodarstvo – gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
KOMENTAR:
UP FHŠ ugotavlja, da so realizirali načrt za študijsko leto 2009/10 (leto 2010) pri gostujočih visokošolskih učiteljih iz domačih raziskovalnih zavodov. Na drugi
strani števila gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva v študijskih programih niso načrtovali in tudi niso realizirali. Fakulteta za humanistične študije
skuša študentom nuditi čim večjo izbirnost predmetov, poleg tega pa vzpodbuja tudi meduniverzitetno mobilnost študentov in izbirnost znotraj Univerze na
Primorskem. Študentje, skladno s študijskim programom, izberejo tudi določeno število zunanje izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbirajo med izbirnimi
predmeti ostalih študijskih programov UP FHŠ ali zunaj fakultete.
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Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

Članica UP

Študijsko
leto 2008/09
(Leto 2009)

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
članici UP

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP

Izredni študij

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem letu
2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

Študijsko leto
2008/09
(Leto 2009

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

UP FHŠ

0

5

4

0

0

0

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

5

5

-

-

-

UP PEF

-

-

4

-

-

8

UP FTŠ
Turistica

1

1

-

-

1

-

UP VŠZI

1

5

5

-

-

-

Skupaj UP

2

16

18

0

1

8

UP FHŠ

0

2

0

0

0

0

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

5

-

-

-

-

UP PEF

1

1

-

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

1

-

-

1

-

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

Skupaj UP

1

9

0

0

1

0

UP FHŠ

0

2

0

0

0

0

UP FM

-

-

-

2

-

1

UP FAMNIT

-

5

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

UP PEF
UP FTŠ
Turistica
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Redni študij
Kazalnik

Članica UP

Študijsko
leto 2008/09
(Leto 2009)

Izredni študij

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem letu
2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

Študijsko leto
2008/09
(Leto 2009

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

Skupaj UP

0

8

1

2

1

1

KOMENTAR:
UP PEF: Za leto 2010 oblike meduniverzitetne mobilnosti študentov niso bile načrtovane. Izkazalo pa se je, da je bilo število študentov UP PEF, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici UP na rednem dodiplomskem študiju 4, na izrednem pa 8. Ravno tako se realizirana mobilnost števila študentov drugih
slovenskih univerz oz. samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP, razlikuje od načrtovanega, saj sta se za to obliko
odločila 2 študenta rednega študija. Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem
zavodu ustreza načrtovanemu.
Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

Članica UP

Študijsko
leto 2008/09
(Leto 2009

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
članici UP

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Izredni študij

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

Študijsko leto
2008/09
(Leto 2009

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

UP FHŠ

0

0

1

0

2

2

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

3

-

-

-

-

UP PEF

-

-

1

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

1

-

-

1

-

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

Skupaj UP

0

4

2

0

3

2

UP FHŠ

0

0

0

6

5

14

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

3

-

-

-

1
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Redni študij
Kazalnik

Članica UP

Študijsko
leto 2008/09
(Leto 2009

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP

Izredni študij

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

Študijsko leto
2008/09
(Leto 2009

Načrt za
študijsko leto
2009/10

realizacija v
študijskem
letu 2009/10

(leto 2010)

(leto 2010)

UP PEF

-

-

-

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

1

-

-

1

-

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

Skupaj UP

0

4

0

6

6

15

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

UP FM

-

-

-

-

-

-

UP FAMNIT

-

3

-

-

-

-

UP PEF

-

-

1

-

-

-

UP FTŠ
Turistica

-

1

-

-

1

-

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

Skupaj UP

0

4

1

0

1

0
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8.2

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Tabela : Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2009 ter načrt in realizacija za leto 2010
Raziskovalni
Infrastrukturni
Podoktorski
Temeljni projekti
Aplikativni projekti
programi
programi
projekti
Članica
Leto
Št.
Št.
Št. FTE
Št. FTE
Št. FTE
Število
FTE
Število
Število
FTE
Število
Število
letno
letno
letno
letno
letno

UP FHŠ

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

UP FTŠ
Turistica

UP VSŽI
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Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc

Število
CRP-ov

Št. drugih
projektov

Leto 20091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Načrt za
leto 2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizacija
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

3

-

Leto 2009

2

2,5

-

-

5

3,7

5

4,9

-

-

15

3

12

Načrt za
leto 2010

2

2,5

-

-

5

4,2

6

5,4

-

-

16

2

14

Realizacija
2010

2

2,49

-

-

4

3,11

5

6,5

-

-

19

3

9**

Leto 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Načrt za
leto 2010

-

-

-

-

1

2,2

1

2

1

1

1

3

4

Realizacija
2010

-

-

-

-

1

1,5

-

-

1

1

-

1

4

Leto 2009

2

0,53

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

2

Načrt za
leto 2010

3

0,90

-

-

1

0,40

1

0,40

-

-

3

2

6*

Realizacija
2010

2

0,52

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

Leto 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

Načrt za
leto 2010

-

-

-

-

1

0,5

1

1

-

-

3

2

13

Realizacija
2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

Leto 2009

2

1.1

-

-

3

1,4

1

0,1

-

-

-

-

-
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Leto

Članica

Načrt za
leto 2010

UP ZRS

UP PINT

SKUPAJ UP

Raziskovalni
programi
Št.
Število
FTE
letno

Infrastrukturni
programi

Temeljni projekti

Število

Št. FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Aplikativni projekti
Število

Št. FTE
letno

Podoktorski
projekti
Št. FTE
letno

Število

Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc

Število
CRP-ov

Št. drugih
projektov

2

1,1

-

-

2

0,63

1

0,13

-

-

-

1

5

Realizacija
2010

2*

1,1

-

-

2**

0,63

1***

0,13

-

-

1

-

1

Leto 2009

4

7,48

1

1

13

15,24

6

6,48

3

2,34

5

9

25

Načrt za
leto 2010

4

7,48

1

1

16

12,75

2

2,6

6

2,08

3

10

22

Realizacija
2010

4

7,33

1

1

14

17,17

2

2,6

4

2,75

5

6

22

Leto 2009

3

1,32

-

-

2

0,78

1

0,79

-

-

-

3

6

Načrt za
leto 2010

3

1,32

-

-

4

3,9

2

0,79

3

-

1

3

5

Realizacija
2010

3

1.35

-

-

3

3.6

1

0.2

-

-

1

3

15

Leto 2009

13

12,93

1

1

23

21,12

13

12,27

4

3,34

23

19

49

Načrt za
leto 2010

14

13,33

1

1

30

24,58

14

12,32

10

3,08

27

23

69

Realizacija
2010

13

12,79

1

1

24

26,01

9

9,43

4

2,75

32

20

52

KOMENTARJI:
1

UP FHŠ: V letu 2010 so se sodelavci UP FHŠ vključevali v raziskovalne programe in projekte, katerih nosilec je bil UP ZRS. UP FHŠ je sodelovala kot
soorganizator znanstvenih sestankov in konferenc v organizaciji UP ZRS.
2

Sodelovanje pri izvajanju projekta »Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikuluma « v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2009 –2013.
Izvajalec je UP, soizvajalca pa sta Univerza v Ljubljani in Urbanistični inštitut RS.
UP PEF: * V LPD 2010 je bilo načrtovano 6 drugih projektov, saj so bili v to kategorijo zajeti vsi ESS in drugi mednarodni projekti. Ti so sedaj predstavljeni v
podpoglavju 8.3 Mednarodna dejavnost tega poglavja, zato je na tem mestu prišlo do odstopanj.
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UP VSŽI: * sodelujoča organizacija; ** en temeljni projekt nosilna organizacija; en temeljni projekt sodelujoča organizacija;*** nosilna organizacija
UP ZRS: V letu 2010 se je nadaljevalo izvajanje štirih raziskovalnih programov UP ZRS in izvajanje infrastrukturnega programa. V letu 2010 je UP ZRS
uspešno izvajalo 14 temeljih, 2 aplikativna, 4 podoktorske in 5 ciljnih raziskovalnih projektov. Od tega se je v letu 2010 pričelo izvajanje enajstih novih
projektov (7 projektov kot izvajalec, 4 projekti kot soizvajalec). V letu 2010 je bilo na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 razpis v letu 2010 prijavljenih 36 projektov, in sicer 20 temeljnih, 5 aplikativnih in 11 podoktorskih projektov. Pričakuje se poziv ARRS za II. fazo prijav.
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8.3

MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

Tabela: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju za študijsko leto 2009/10 in načrt ter realizacija za študijsko leto 2010/11
Dodiplomski študij
Podiplomski študij
Načrt za
Realizacija za
Kazalnik
Članica
Študijsko leto
Študijsko leto
Načrt za študijsko
študijsko leto
študijsko leto
2009/10
2009/10
leto 2010/11
2010/11
2010/11
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
7
22
25
1
41
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
6
16
11
12
12
Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
4
4
10
10
10
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
1
3
4
10
8
UP FHŠ
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
1
1
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
1
3
3
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
1
3
1
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
11
15
15
4
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
55
60
63
Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
11
12
(podatek še ni
sodelujejo pri pedagoškem procesu
na voljo)
9
(št. še ni
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
dokončno in se
UP FM
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
14
15
med letom
profesorji
lahko še
spremeni)
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
3
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
5
7
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
2
4
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
UP FAMNIT
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
3
3
-

Realizacija za
študijsko leto
2010/11
1
7
2
1
4
-

-

-
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Kazalnik
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
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
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

Članica

UP PEF

UP FTŠ
Turistica

Dodiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

Študijsko leto
2009/10

Načrt za študijsko
leto 2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

2

1

2

-

1

-

2

-

2

3

-

1

6

3

1

6

3

1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

5

12

8

-

-

-

6

10

7

1

1

2

8

5

5

-

-

-

2

8

3

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

20

25

17

5

4

2

21

25

25

2

4

3

7

7

11

1

3

2

6

6

4

4

4

2

-

1

-

1

1

1

1

1

1

2

4

2

Študijsko leto
2009/10

Podiplomski študij
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Kazalnik
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število 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
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
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

Članica

UP VSŽI

UP PINT

SKUPAJ UP

Dodiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

Študijsko leto
2009/10

Načrt za študijsko
leto 2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

-

1

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-*

-*

-*

-

-

-

1

1

2

-

-

-

1*

1*

1*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

8

8

8

10

12

12

2

2

2

58

81

50

6

12

7

100

109

103

15

18

12

38

36

24

10

15

7

40

43

21

14

12

7

Študijsko leto
2009/10

Podiplomski študij
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Kazalnik
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

Članica

Dodiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

Študijsko leto
2009/10

Načrt za študijsko
leto 2010/11

Realizacija za
študijsko leto
2010/11

1

4

-

1

2

2

9

14

6

14

13

10

17

19

14

3

3

3

Študijsko leto
2009/10

Podiplomski študij

KOMENTARJI:
UP FHŠ: Opomba 1 Na podiplomskem študiju na UP FHŠ sta v načrt dodatno vključeni še 2 doktorski študentki, ki v spomladanskem semestru 2010/11
odhajata na študij v Kanado, Univerzo v Manitobi. Še ena podiplomska študentka odhaja na študij v tujino preko programa CEEPUS. V tabeli UP FHŠ niso
vključeni tuji študenti, ki pridejo na EILC-tečaje, ki jih izvaja Center za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ (zimski semester 2010/11 – 20 tujih študentov,
spomladanski semester 2010/11 – 18 tujih študentov). Prav tako v tabelo niso vključeni tuji študenti, ki pridejo na poletne tečaje slovenščine »Halo, tukaj
slovenski Mediteran«, ki jih izvaja Center za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ ter tuji študenti, ki jih na UP FHŠ sprejmejo v okviru Mednarodne poletne šole
META-Humanistika v okviru IP-Erasmusa.
UP PEF: V letu 2009/10 je UP PEF obiskalo 8 tujih visokošolskih učiteljev, v tekočem letu pa je načrtovan obisk vsaj 5 tujih visokošolskih učiteljev, ki bodo
sodelovali pri pedagoškem procesu. Vse izmenjave bodo potekale v letnem semestru, zato bo končna številka znana šele ob koncu študijskega leta.
UP VSŽI: *Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu, ter gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo
prišli v Slovenijo, je težko načrtovati, saj prihajajo najave med letom. To je razlog za odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi izmenjavami.
UP PINT: Mobilnost raziskovalcev poteka predvsem preko projektov mednarodnega znanstvenega sodelovanja, ki so financirani s strani ARRS. UP PINT je v
letu 2010 izvajal 5 bilateralnih projektov (z ZDA, Rusijo, Kitajsko in Dansko) in štiri promocije znanosti (Kanada, Nova Zelandija, Avstralija in Mehika). V
ocenjevanju je trenutno še 5 bilateralnih projektov (Madžarska, Slovaška, Italija, Belgija, Koreja) .Raziskovalci UP PINT sodelujejo z univerzami v tujini (Italija,
Velika Britanija, Srbija, Madžarska, Slovaška, Rusija, ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Koreja in Kitajska, Španija, Anglija in Mehika) in drugimi
mednarodno-raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. Področja sodelovanja so predvsem skupni raziskovalni projekti in programi ter (so)organizacija
znanstvenih sestankov in konferenc.
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KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Tabela: Kazalniki knjižnične dejavnosti

Visokošolska
knjižnica

Knjižnica UP FHŠ

Knjižnica UP FM in
UP PEF

Knjižnica TEMENA

Knjižnica UP FTŠ Turistica

Knjižnica UP VŠZI

Knjižnica UP ZRS

SKUPAJ

Obdobje

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice

Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in strokovni
sodelavci)
96,6 %

Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot
940

14

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do informacij

Leto 2009

1.184

Načrt za leto 2010

1.250

96 %

900 / 4

14

Realizacija za leto 2010

1.147

96,1 %

832 / 4

14

Leto 2009

6.077

73,3 %

1.200

11

Načrt za leto 2010

6.765

74,9 %

1.500

11

Realizacija za leto 2010

6.731

72,8 %

1.295

10

Leto 2009

304

100 %

463 / 1

0

Načrt za leto 2010

330

100 %

300-400 / 1

4

Realizacija za leto 2010

650

100 %

1.616 / 2

0

Leto 2009

2.592

92,1 %

628

4

Načrt za leto 2010

2.700

96,3 %

930

4

Realizacija za leto 2010

1.222

87,72

746

4

Leto 2009

658

95,6 %

543

4

Načrt za leto 2010

750

95,6 %

543

4

Realizacija za leto 2010

800

97,75 %

705

4

Leto 2009

182

92,3 %

620

1

Načrt za leto 2010

200

90 %

800

1

Realizacija za leto 2010

257

94,5 %

887

1

Leto 2009

10.997

91,65 %

4.394

Načrt za leto 2010

11.995

92,13 %

5.023

12.828
13.500

38

34

Realizacija za leto 2010

10.807

91,48 %

6.081

30.240

33
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INFORMATIZACIJA UNIVERZE

Tabela: Kazalniki informatizacije univerze
Kazalniki

Članica
FHŠ

ŠTEVILO ŠTUDENTOV NA RAČUNALNIK
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom
študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov

Načrt za študijsko leto
2009¸/10
(2010)

Realizacija za študijsko leto
2009/10
(2010)

VSZI

0,0959
0,5260
0,1680
0,1075
0,0410
0,0476

0,1038
0,0263
0,1694
0,1063
0,0384
0,0666

0,1324
0,0263
0,1694
0,1063
0,0369
0,0909

SKUPAJ

0,1564

0,0851

0,0937

FHŠ

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

FM
FTŠ
FAMNIT
PEF

ODSTOTEK ELEKTRONSKIH PRIJAV NA IZPITE
Število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter
se izračuna odstotek. Upoštevani so študenti rednega dodiplomskega študija
brez absolventov

Študijsko leto 2009/10
(2009)

FM
FTŠ
FAMNIT
PEF
VSZI
SKUPAJ

KOMENTAR :
Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov.
Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevani so
študenti rednega dodiplomskega študija brez absolventov.
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POROČILO O IZVEDBI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2010, KI
GA JE SPREJEL ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE

Poročilo o izvedbi programa interesnih dejavnosti, ki ga je sprejel Študentski svet UP za leto 2010, je
zapisano v poglavju 5.11. Interesna dejavnost študentov na univerzi.

8.7

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA INTERESNIH DEJAVNOSTI
ŠTUDENTSKIH DOMOV ZA LETO 2010, KI GA JE SPREJEL SVET
STANOVALCEV

Poročilo o izvedbi programa interesnih dejavnosti študentskih domov za leto 2010, ki ga je sprejel
Študentski svet stanovalcev UP ŠD, je zapisano v poglavju 5.11.1 - Interesna dejavnost študentov, ki
bivajo v študentskih domovih.
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9 RAČUNOVODSKO POROČILO
9.1

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) ima status posrednega proračunskega uporabnika.
Univerza je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za
davek od dohodkov pravnih oseb. Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko
univerze in predstavljajo univerzo kot celoto.
Vsaka članica UP in rektorat UP so pripravili lastna računovodska poročila z vsemi predpisanimi
obrazci. Strokovne službe rektorata UP so na osnovi prejetih poročil članic pripravile zbirne
računovodske izkaze in računovodsko poročilo UP.
Pri pripravi računovodskega poročila za leto 2010 so upoštevani naslednji predpisi in akti UP:
•

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l.RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10
popr.) in 104/10)

•

Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 , 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE )

•

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10)

•

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10)

•

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 o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10)

•

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10 in 104/10)

•

Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS, št. 118/05, 9/06, 20/06, 70/06, 75/06 in 1/10)

•

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in podrednih za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l.
RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

•

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10)

•

Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem

•

Zakon o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2; Ur.l. RS, št. 117/06,90/07-4420, 56/08,
76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10)

•

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 109/07, 68/09)

•

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (Ur.l.
RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09, 110/09, 60/10 in 88/10)

Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki in odhodki po načelu fakturirane realizacije oz. po
nastanku poslovnega dogodka. Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka.
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. 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.
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Podatki se izkazujejo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del
poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.
Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih računov.
Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe
in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, zato se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljajo tudi na podlagi razmerja med prihodki,
doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev
na trgu.
V primeru, ko iz dokumentacije ni razvidno, v katero vrsto dejavnosti sodijo odhodki, se kot sodilo
uporablja razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in
tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev.
Kot dejavnosti za izvajanje javne službe se štejejo:
•

proračunski prihodki, pridobljeni za izvajanje študijskega programa, raziskovalne dejavnosti,
knjižnične dejavnosti in dejavnosti študentskih domov,

•

šolnine in prispevki študentov za izvajanje študijskega programa (izredni študij, podiplomski
študij),

•

prihodki drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa,
raziskovalne dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti študentskih domov,

•

finančni prihodki.

Kot tržne dejavnosti se štejejo:
•

prihodki, pridobljeni z izvajanjem založniške dejavnosti,

•

prihodki, pridobljeni za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (najemnine, tečaji in
projekti).

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti. Stroški obresti
se v nabavno vrednost sredstev ne vključujejo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in po predpisanih amortizacijskih stopnjah. Na podlagi spremembe pravilnika
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2009
spremenila amortizacijska stopnja za računalnike na 25% (velja tudi za računalnike, ki so bili kupljeni
pred 1.1.2009).
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V posameznih izkazih
članic UP se izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij, ki so v skupnih izkazih UP
izločene.
Prosta denarna sredstva članic se deponirajo pri EZR iz podračuna UP, zato se v skladu z določbami
Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP, izkazujejo v izkazih članic kot terjatev do
rektorata.
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO
metodi.

9.2
9.2.1

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Bilanca stanja

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31.12.2010.
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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Povzetek bilance stanja UP na dan 31.12.2010
v EUR
Zap.

A
B

C

2010

2009

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
KRATKOROČNA SREDSTVA
12 Kratkoročne terjatve do kupcev

31.219.479
8.606.317
1.471.067

30.952.202
10.114.089
1.338.472

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
19 Aktivne časovne razmejitve
ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

2.456.010
425.559
341.589
40.167.385
0

4.475.287
155.586
255.881
41.322.172
0

6.187.439
1.090.751
560.860
3.117.715
33.979.946
126.737
284
1.314.722
0
40.167.385
0

5.960.249
784.351
541.768
3.281.123
35.361.923
147.758
176.621
1.327.306
0
41.322.172
0

D
22
23
29
E
92
93
9412
9413

Naziv

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Indeks
2010/2009

100,9
85,1
109,9
54,9
273,5
133,5
97,2
0

103,8
139,1
103,5
95,0
96,1
85,8
0,2
99,1
0
97,2
0

Sredstva UP znašajo 40.167.385 EUR, in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 2,8%.
Na zmanjšanje je vplivala predvsem izknjižba dolgoročne terjatve do RS iz naslova poroštva za
dolgoročni kredit v višini 2.845.694. Na podlagi zahteve MVZT in MF RS je ta obveznost države do UP
izkazana le v zunaj bilančnih evidencah.
Obveznosti do virov sredstev znašajo 40.167.385 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve 6.187.439 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 33.979.946 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se zmanjšali za 3,9%, kljub prejetju sredstev za investicije iz
državnega proračuna v višini 1.955.349 EUR, zaradi izknjižbe oblikovanja vira za investicije
financirane z dolgoročnim kreditom, za katerega je porok RS (pojasnilo v prejšnjem odstavku).
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9.2.2

Kazalci bilance stanja
2010

2009

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

AOP 003/002

0,49

0,35

Stopnja odpisanosti nepremičnin

AOP 005/004

0,07

0,06

Stopnja odpisanosti opreme

AOP 008/008

0,70

0,71

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

0,70

0,61

Delež opreme v sredstvih

AOP 006-007/032

0,07

0,05

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

AOP 034/012*100

71,89

58,93

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

AOP 043/034*100

0,50

0,55

Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal indeks kratkoročnih obveznosti na kratkoročna
sredstva v primerjavi z letom 2009. Ostali kazalci ne kažejo bistvenih odstopanj.

9.2.3

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2010 znaša 367.229 EUR
in je nižja od lanskoletne za 53%. Sprememba je nastala zaradi spremembe računovodskih
standardov glede evidentiranja naložb v tuja opredmetena sredstva, ki se več ne prikazujejo med
neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi ampak med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami UP izkazuje licence za računalniške programe, katerih
zneski za pridobitev teh pravic so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoče obravnavati kot
odhodek.
9.2.4

Opredmetena osnovna sredstva
v EUR

OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva

31.12.2010

Struktura

31.12.2009

Struktura

30.782.465

100

27.255.867

100

28.071.703

91

25.030.918

92

2.710.762

9

2.224.949

8

V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja sredstva v skupni višini
30.782.465 EUR kar je za 12,9% več kot predhodno leto, saj je na UP v teku več pomembnih investicij
za pridobitev prostorov za UP in članice.
Investicije v nepremičnine so v teku, zato so v porastu osnovna sredstva, ki se še pridobivajo.
Največja investicija v letu 2010 je novogradnja objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. V
objektu A se umeščajo programi dveh članic UP – UP ZRS in UP FAMNIT s programi Biodiverzitete,
Sredozemskega kmetijstva in Aplikativne kineziologije. Poleg navedenih programov je v objekt A
umeščen še Center mediteranskih kultur, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev – Sigma 2. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija.
V teku je tudi prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za beneško
zgodovino in kulturno dediščino, ki je strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne
dediščine – SHARED CULTURE. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
ter iz sredstev Ministrstva za kulturo RS.
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V teku je tudi pridobitev projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta Kampus Sonce v
Kopru ter pridobitev projektne dokumentacije za objekt Servitski samostan v Kopru.
Ob popisa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic
predlagale v odpis osnovna sredstva v vrednosti kot sledi:

v EUR
ČLANICA

Nabavna vrednost

UP REKTORAT

Knjigovodska
vrednost odpisa

Popravek vrednosti

61.789,79

59.886,71

1.903,08

UP FHŠ

1.140,91

1.140,91

0,00

UP FM

48.496,98

48.058,88

438,10

UP FAMNIT

0,00

0,00

0,00

UP PEF

20.714,27

20.714,27

0,00

UP FTŠ

26.807,20

24.321,58

2.485,62

UP VŠZI

18.295,65

18.295,65

0,00

UP ZRS

91.871,43

89.129,12

2.742,31

UP PINT

58.944,04

58.944,04

0,00

0,00

0,00

0,00

328.060,27

320.491,19

7.569,11

UP ŠD
SKUPAJ

9.2.5

Dolgoročne finančne naložbe

V knjigovodskih evidencah UP beležimo vrednost dolgoročnih finančnih naložb v višini 69.785 EUR.
Naložba v odvisno podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) znaša 61.785 EUR,
naložba v Slovensko znanstveno fundacijo pa 8.000 EUR. V letu 2010 se vrednost dolgoročnih
finančnih naložb ni spremenila.
9.2.6

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

v EUR
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
I.

Denarna sredstva
1. Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

31.12.2010
4.036.851

Indeks
10/09

31.12.2009
3.888.685

103,81

1.437

728

197,39

4.035.414

3.887.957

103,79

1.471.067

1.338.472

109,91

96.313

144.341

66,73

2.456.010

4.475.287

54,88

20.000

0

0,00

3.223

3.223

100,00

II.

Kratkoročne terjatve do kupcev

III.
IV.

Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnIkov enotnega kontnega
načrta

V.

Kratkoročne finančne naložbe

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

VII.

Druge kratkoročne terjatve

97.294

108.495

89,68

VIII.

Aktivne časovne razmejitve

425.559

155.586

273,52

8.606.317

10.114.089

85,09

Skupaj

V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 4.036.851 EUR. Največji del denarnih sredstev
odpade na dobroimetje pri bankah, ki vključuje sredstva - gotovino na podračunih članic in rektorata
UP pri Upravi RS za javna plačila v višini 4.010.402 EUR .
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 10% višje glede na lansko leto in znašajo 1.471.067 EUR. 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.
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Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2010 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 96.313 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.456.010 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 2010
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 2010 ter kratkoročne
terjatve do zakladniškega podračuna v okviru katerih izkazujemo vloge začasno razpoložljivih
denarnih sredstev pri zakladnici Ministrstva za finance v višini 650.000 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 20.000 EUR. Izkazujeta jih UP PINT in UP FAMNIT na
podlagi Okvirne pogodbe o plačanih storitvah z Banko Koper, UP PINT in UP FAMNIT za vplačilo
ustanoviteljskega kapitala z namenom ustanovitve Fundacije enovita znanost. UP FAMNIT in UP
PINT želita na podlagi Ustanoviteljske pogodbe vplačati ustanoviteljski kapital v Fundacijo enovita
znanost. Ker ustanova še ni pridobila soglasja s strani ustanovitelja - UP in pristojnega ministrstva, so
sredstva evidentirana kot kratkoročne terjatve iz financiranja.
Druge kratkoročne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2010 v višini 97.294 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 oz nezaračunane prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 425.559 EUR in se
je glede na predhodno leto povečala za 174%. Poleg aktivnih časovnih razmejitev, ki se nanašajo na
naročnino strokovne literature in prehodno nezaračunane prihodke iz projektov za leto 2010,
predstavljajo v okviru aktivnih časovnih razmejitev največje postavke:
• nezaračunani prihodki na UP ZRS za investicijo v palačo Bassegio in projekt Children voices v
višini 262.832 EUR, vnaprej plačane naročnine in članarine v višini 11.978 EUR
•

plačilo za prostovoljno dodatno zavarovanje za zaposlene na UP FM za leto 2010 v višini
17.405 EUR in prehodno nezaračunani prihodki projekta KNOW US v višini 17.859 EUR,

•

prehodno nezaračunani prihodki iz projekta Welness Istra na UP FTŠ v višini 26.852 EUR.

9.2.7

Zaloge

V bilanci stanja izkazujemo na dan 31.12.2010 vrednost zalog v višini 341.589 EUR in je večja od
vrednosti zalog predhodnega leta za 33%.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založb članic UP VŠZI, UP ZRS in UP FM.
Zaloge so se bistveno povečale na ZRS kot posledica uspešnih prijav na javne razpise za
sofinanciranje stroškov v zvezi z izdajo publikacij Univerzitetne založbe Annales.
9.2.8

Kratkoročne obveznosti

v EUR
z.št.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

I.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

31.12.2010
66.298

31.12.2009
78.809

Indeks 10/09
84,12

ll.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.312.688

1.213.796

108,15

III.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.090.751

784.352

139,06

560.860

541.768

103,5

36.302

57.712

62,9

0

0

0,00

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

V.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev
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z.št.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

VIII.
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31.12.2010
2.825

31.12.2009
2.690

Indeks 10/09

Pasivne časovne razmejitve

3.117.715

3.281.123

95,02

Skupaj

6.187.439

5.960.249

103,81

105,02

Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in
obveznosti na dan 31.12.2010 v višini 3.371.167 EUR. Da ne bi prišlo do podvojitve terjatev in
obveznosti so le te v zbirni bilanci izločene, zato je izkazano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.090.751 EUR in so večje za 39% glede na preteklo
leto. V letu 2010 se je zaradi investicij povečal promet z dobavitelji za osnovna sredstva, zaradi česar
so tudi obveznosti na koncu leta višje. Najbolj se se povečale obveznosti do dobaviteljev na Rektoratu
UP - 441.568 EUR, na UP ZRS - 109.943 EUR in na UP FAMNIT - 41.911 EUR. Na ostalih članicah
so obveznosti do dobaviteljev na enaki ravni oz. nižje kot predhodno leto. Članice in rektorat UP so v
letu 2010 tekoče poravnavale obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so v primerjavi z lanskim letom za 8% 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 2010 ter obveznosti za
službena potovanja, prav tako opravljena v decembru 2010.
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
prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja predstavljajo
tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb.
9.2.9

Pasivne časovne razmejitve
v EUR
Pasivne časovne razmejitve skupaj:

3.117.715

1

Programske skupine po pog. z ARRS

58.969

2

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

232.086

3

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

4

Drugi projeki po pog. z ARRS

5

Projekti Evropske unije

492.627

6

Drugi projekti

112.976

7

Izredni dodiplomski študij

919.071

8

Izredni podiplomski študij

394.084

9

Obštudijska dejavnost študentov

10

Vzdrževanje

11

Investicije

12

Investicijsko vzdrževanje

13

Založniška dejavnost

-

14

Interna revizija

-

15

RCUM - PISUM

-

16

Mednarodna mobilnost profesorjev

17

Namenske donacije podjetij

18

Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.

19

Vnaprej plačane stanarine, najemnine

18.404

20

Zborniki, simpoziji

40.071

21

Pedagoško andragoško izobraževanje

22

Mednarodno in drugo strok. sodelovanje

8.712
75.570

61.700
445.843
3.728

3.000
53.068
-

1.358
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3.117.715

Pasivne časovne razmejitve skupaj:
23

Namenska sredstva od vpisnin

24

Drugo
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36.232
160.216

Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 3.117.715
EUR in so za 5% nižje kot v letu 2009. Po vsebini so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani prihodki,
ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine na dodiplomski in podiplomski študij ter na projekte,
katerih stroški še niso nastali.
Pasivne časovne razmejitve za investicije v višini 445.843 EUR se nanašajo na prenovo palače
Bassegio (UP ZRS in UP Rektorat). Razmejitve za obštudijsko dejavnost predstavljajo vnaprej
vplačane prihodke iz naslova vpisnin (po ceniku) za delovanje študentskega sveta. Namenske
donacije podjetij so zajete v pasivnih časovnih razmejitvah za projekte, ki se izvajajo tudi v letu 2011.
Druge pasivne časovne razmejitve v višini 160.216 EUR sestavljajo predvsem namenska sredstva
štipendijskega sklada v višini 63.784 EUR, namenska sredstva za razvoj študijskih programov UP
FAMNIT v višini 35.883 EUR in namenska sredstva za projekte iz trga UP PINT v višini 43.422 EUR.

Pregled pasivnih časovnih razmejitev po članicah in rektoratu UP
V EUR
Zap.št.

Članica/rekt.

31.12.2010

31.12.2009

indeks 10/09

1

UP REKTORAT

463.430

184.887

250,66

2

UP FHŠ

184.656

137.252

134,54

3

UP FM

585.074

887.296

65,94

4

UP FAMNIT

82.712

218.166

37,91

5

UP PEF

899.228

551.389

163,08

6

UP FTŠ

40.974

141.755

7

UP VŠZI

86.278

78.777

28,90
109,52

8

UP ZRS

507.672

662.536

76,63

9

UP PINT

267.691

365.188

73,30
0

3.117.715

3.281.123

10

UP ŠD
Skupaj

-

53.877

95,02

Največje povečanje beležimo: na UP Rektorat zaradi odloženih prihodkov iz naslova prenove palače
Bassegio v višini 229.528 EUR, na UP PEF zaradi povečanega vpisa na izredni študij se je tudi
povečal znesek razmejenih šolnin in znaša 711.825 EUR. Zaradi zmanjšanja števila izrednih
študentov pa se je znižal obseg razmejenih stroškov na UP FM in UP FTŠ.

Dolgoročne finančne obveznosti
V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti izkazujemo dolgoročni kredit v znesku 2.845.694 EUR, 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 25 let ter 5 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 UP FTŠ Portorož v višini 1.870.209
EUR.
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Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

Skladno s predpisi ima UP v okviru pasive bilance stanja izkazano bilančno postavko sklad
premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Postavko tvorijo knjigovodska vrednost neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih iz proračunskega vira - MVZT, ter
namenska denarna sredstva, ki smo jih prejeli s strani ministrstev za pridobitev tovrstnih sredstev.
Osnovna sredstva so financirana tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic in rektorata UP. Sklad
vodimo ločeno po namenih in virih financiranja.
Vrednost sklada na dan 31.12.2010 znaša 29.630.724 EUR in je kljub prejetim namenskim sredstvom
za investicije manjša za 4% glede na predhodno leto; predvsem zaradi izvedenega popravka
evidentiranja terjatve do RS iz naslova poroštva.
Dne 23. 2. 2010 smo prejeli dopis MVZT št. 410-12/2010/6, s katerim potrjujejo vzpostavitev
dolgoročne terjatve do RS na dan 31.12.2009, kot vir financiranja amortizacije za osnovna sredstva
izhajajoča in investicije UP Armerija Foresterija z UP FHŠ in UP FTŠ Turistica, ki je bila financirana z
dolgoročnim kreditom Banke Koper, d.d. Posledično smo oblikovali sklad premoženja za
neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 2.845.694 EUR.
Popravili smo tudi evidentiranje amortizacije za poslovni leti 2007 in 2008. S postavke presežek
odhodkov nad prihodki preteklih let smo prenesli na sklad premoženja presežek odhodkov nad
prihodki iz leta 2007 v višini 280.982 EUR, iz leta 2008 pa v višini 270.494 EUR.
Po oddaji zaključnega računa za leto 2009 pa smo se 23.06.2010 sestali na MVZT s predstavniki
MF- Direktorata za javno računovodstvo in MVZT Direktorata za investicije in na podlagi navodil ter
dopisa št. 410-12/2010 izknjižili tako terjatev do RS iz naslova poroštva kakor tudi oblikovanje sklada
premoženja. Način evidentiranja amortizacije v breme sklada se ni spremenil.
Oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih
V letu 2010 rezervacij nismo oblikovali.
9.2.10 Izkaz prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje UP v letu 2010 po načelu knjižene realizacije.

Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov –obračunski tok
V EUR
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

26.016.922

26.072.004

100

99,8

B

FINANČNI PRIHODKI

21.137

14.590

145

0,1

C

DRUGI PRIHODKI

17.979

16.586

108

0,1

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

E

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

7.741.014

F

STROŠKI DELA

17.002.025

G

AMORTIZACIJA

203.243

394.691

H

REZERVACIJE

J

DRUGI STROŠKI

K

FINANČNI ODHODKI

L

DRUGI ODHODKI

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

2010

2009 Indeks

Struktura %

1.151

17.270

7

0

26.057.189

26.120.450

100

100

8.744.152

89

30,2

15.672.028

109

66,4

52

0,8

0

0

428.530

251.816

170

1,7

57.902

60.301

96

0,2
0,1

18.853

23.212

81

156.176

35.493

440

0,6

25.607.743

25.181.693

102

100
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Št.

Naziv

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

449.446

938.757

P

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

31.796

13.698

417.650

925.059

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

2010

2009 Indeks

Struktura %

Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 26.016.922 EUR in so v primerjavi z lanskim letom nižji za
55.082 EUR oziroma za 0,21 %. Celotni prihodki univerze znašajo 26.057.189 EUR.
Celotni odhodki so v primerjavi z lanskim letom višji za 426.050 EUR oz. za 1,7% in znašajo skupno
25.607.743 EUR. Stroški dela v znesku 17.002.025 EUR so v primerjavi s preteklim letom v porastu in
njihov delež v celotnih odhodkih znaša 66%.
Stroški dela znašajo 17.002.025 EUR in so višji za 9% glede na preteklo leto. Število zaposlenih glede
na preteklo leto se je povečalo za 8,8% zaradi novih zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter raziskovalcev, ki so bili zaposleni zaradi izvajanja novih programov, večjega števila študentov na
določenih programih in novih raziskovalnih projektov. Po članicah se je število zaposlenih najbolj
povečalo na UP FAMNIT, UP ZRS in UP PINT zaradi izvedbe novih študijskih programov Aplikativna
kineziologija in Biodiverziteta in novih projektov. V manjšem obsegu so se povečali stroški dela tudi
zaradi napredovanja javnih uslužbencev na podlagi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede UP in prerazporeditve že zaposlenih na delovna mesta v višjem plačnem razredu.
Podrobnejša pojasnila so navedena v poglavju 6. tega poročila.
Drugi stroški v višini 428.530 so glede na preteklo leto višji za 70%. Zvišanje je posledica večjega
obsega izplačil študentom in pedagoškim delavcem v okviru izmenjav Erasmusa in Norveškega
finančnega mehanizma in spremembe evidentiranja odhodkov iz naslova štipendijskega sklada.
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev in zalog, ki jih beležimo v
višini 156.176 EUR, so za 340 % višji v primerjavi z letom 2009. Navedene odhodke beležimo na UP
PEF v znesku 66.040 EUR , na UP ZRS v znesku 30.430 EUR, na UP FM v znesku 51.137 EUR in
na ostalih članicah v znesku 8.569 EUR.

Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo –obračunski tok po članicah
in rektoratu UP
v EUR
Članica

2010

2009

UP REKTORAT

8.200

151.766

UP FHŠ

118

718

112.440

38.444

1.667

17.510

255.475

98.461

87.661

228.180

UP VŠZI

313.265

323.252

UP ZRS

68.723

67.822

UP PINT

1.583

10.151

516

2.453

449.446

938.757

UP FM

-

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ

UP ŠD
SKUPAJ

-
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V letu 2010 sta dve članici UP FM in UP FTŠ evidentirali presežek odhodkov nad prihodki.

Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 112.440,00 EUR in sicer 104.145,00 EUR iz naslova
izvajanja javne službe ter 8.295,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Presežek odhodkov nad prihodki je
izkazan za opravljanje dejavnosti javne službe za izvajanje redne študijske dejavnosti, ki je financirana iz
proračunskih sredstev in za izvajanje tržne dejavnosti, kjer se pretežni del presežka odhodkov nad
prihodki nanaša na konferenco MIC 2010.
Presežek odhodkov nad prihodki UP FTŠ v višini 87.611 EUR je posledica dejstva, da kljub uspešnemu
obvladovanju stroškov materiala in storitev ob povečanju stroškov dela ni bilo mogoče nadomestiti
izgube prihodkov iz izrednega študija. Slednji so v preteklih obdobjih pokrivali nezadostne prihodke iz
MVZT za opravljanje redne študijske dejavnosti, s spremembo strukture študentov pa ta vir izrednega
študija ne zadošča več.
Presežek prihodkov nad odhodki UP PEF v višini 255.475 EUR je v celoti dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja izrednega študija.
Presežek prihodkov nad odhodki UP VŠZI v višini 313.265 EUR je v celoti dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja izrednega študija.
Vir nastanka presežka
V letu 2010 beležimo na UP presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 449.446 EUR oz. 417.650
EUR po obdavčitvi. Presežek prihodkov nad odhodki nastaja predvsem iz naslova izvedbe izrednega
študija in presežka iz tržne dejavnosti, Na ravni UP se tudi že poznajo učinki varčevalnega programa in s
tem večje gospodarnosti in racionalnosti pri poslovanju UP.

PRESEŽEK PRIHODKOV /ODHODKOV

JAVNA SLUŽBA

MVZT- študijska dejav ost: dodiplomski študij
MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja

v EUR
-461.018
-58.030

MVZT študijska dejavnost: 3. stopnja
MVZT- znanstveno-razisk dej.
Drugi proračunski viri

-3.737

Evropski proračun

1.479

Izredni študij

703.891

Drugo

186.200

PRESEŽEK PRIHODKOV

na TRŽNI DEJAVNOSTI

Skupaj (pred obdavčitvijo)

V postavki drugo je največji znesek odprava rezervacije UP FM v višini 175.263 EUR.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov oz. k računovodskemu poročilu 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

80.661
449.446
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Pregled presežka po vrstah dejavnosti in po načelu denarnega toka
v EUR
Odhodki
Prihodki v letu 2010
2010

Vsebina
Izkaz prihodkov
uporabnikov

in

odhodkov

določenih

v

letu

Presežek

26.057.189

25.607.743

449.446

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti-javna služba

25.341.523

24.972.738

368.785

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti-tržna dejavnost

715.666

635.005

80.661

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka

27.499.122

29.947.135

-2.448.013

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka izhaja predvsem zaradi investicijske
dejavnosti in neporabljenih sredstev prejetih v letu 2009, ki so se porabila v letu 2010.
Izid po vrstah dejavnosti po članicah pa je naslednji:
UP Rektorat, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe v višini 8.017 EUR.
UP FHŠ, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 26 EUR.
UP FM izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 112.440 EUR, od tega znaša presežek
odhodkov za izvajanje javne službe 104.145 EUR, iz tržne dejavnosti pa 8.295 EUR.
UP FAMNIT izkazuje 1.619 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz javne službe.
UP PEF izkazuje 231.465 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe .
UP FTŠ izkazuje 87.611 EUR presežka odhodkov nad prihodki, od tega znaša primanjkljaj iz izvajanja
javne službe 105.677 EUR, presežek z tržne dejavnosti pa 18.016 EUR.
UP VŠZI izkazuje 306.135 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz izvajanja javne službe.
UP ZRS izkazuje 68.221 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti.
UP PINT izkazuje 1.528 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti.
UP ŠD izkazuje 446 EUR presežka iz tržne dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti in iz javne službe se bo razporedil v skladu z
zakonom in sklepi UO UP, predvsem za tekoče poslovanje in za investicije v opremo za izvajanje
dejavnosti javne službe.
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 1.1.2010 do 31.12.2010 ustvarili skupno 368.785
EUR presežka prihodkov pred obdavčitvijo, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 80.661 EUR
presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije.
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Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

v EUR
Št.

Naziv

I

SKUPAJ PRIHODKI

Realizacija

Finančni načrt

Indeks

za leto 2010

v letu 2010

realizacije

27.499.122

37.072.248

74,18

26.808.631

35.942.821

74,59

690.491

1.129.427

61,14

SKUPAJ ODHODKI

29.947.135

38.375.611

78,04

1 Odhodki za izvajanje

29.237.211

37.300.212

78,38

709.924

1.075.399

66,01

-2.448.013

-1.303.363

-2.428.580

-1.357.391

-19.433

54.028

0

0

0

0

-2.448.013

-1.303.363

1 Prihodki za izvajanje javne
službe
2 Prihodki od prodaje blaga
na trgu
II.

javne službe
Odhodki iz naslova prodaje
2 blaga in storitev na trgu
PRESEŽEK ODHODKOV
III/1
NAD PRIHODKI (485)
Presežek odhodkov javne službe

IV/1
IX/1
X/1

Presežek odhodkov na trgu
PREJETA MINUS
DANA POSOJILA (524)
NETO ZADOLŽEVANJE (377)
ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (379)

Za leto 2010 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 2.448.013 EUR. Presežek
odhodkov nastaja delno iz naslova izvajanja javne službe v višini 2.428.580 EUR, delno pa iz tržne
dejavnosti v višini 19.433 EUR.
Kot smo že zapisali so poglavitni razlog za nastanek presežka odhodkov po denarnem toku
investicije,saj so se v letu 2010 porabila sredstva prejeta v letu 2009.
V letu 2010 smo dosegli za 25,8 % nižje prihodke od načrtovanih zaradi previsoko planiranih
prihodkov za investicije. V finančnem načrtu so bili planirani prihodki iz proračuna v višini 8.719.927
EUR, prejeli pa smo 1.955.349 EUR. Temu ustrezno so bili nižji tudi odhodki iz tega naslova, saj
investicije niso bile izvedene v načrtovanemu obsegu in terminskemu planu.
Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah in rektoratu UP
v EUR
Članica
UP REKTORAT

2010

2009
-

UP FHŠ

27.374

UP FM

-

UP FAMNIT

-

UP PEF
UP FTŠ

1.451.654

-

UP VŠZI

2.167.820
-

58.959

516.218

69.218

21.508

136.561

385.247

229.232

446.538

-

1.516

201.945

5.290

UP ZRS

-

408.446

42.418

UP PINT

-

86.316

326.761

UP ŠD

-

131.899

72.916

SKUPAJ

-

2.448.013

2.989.741
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Obrazložitev presežka odhodkov nad prihodki po članicah:
UP Rektorat je realiziral celoten presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.451.654 EUR iz naslova
časovnega neskladja med prilivi za investicije (leto 2009) in odlivi v letu 2010, iz istega razloga je
nastal tudi presežek odhodkov na UP ŠD v višini 72.916 EUR.
UP ZRS je imel v letu 2010 v teku več projektov EU, katerih sredstva bodo nakazana po zaključku
projektov v letu 2011 oz. v letu 2012. Presežek odhodkov nad prihodki na UP PINT tudi izhaja iz
naslova projektov financiranih s strani EU. UP PINT bo prihodke za nastale stroške v letu 2010 prejel
v letu 2011.
Članicama UP FM in UP FTŠ se je močno zmanjšalo število izrednih študentov, s tem pa izpad
prilivov iz naslova šolnin. Obe članici bosta pripravili sanacijski program in ukrepe za preprečitev
likvidnostnih težav v letu 2011.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu na dan 31.12 2010 UP izkazuje povečanje kapitalske naložbe v Slovensko znanstveno
fundacijo po denarnem toku v znesku 4.000 EUR . UP nima danih posojil.
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. Še vedno se plačujejo le obresti, na glavnico pa še vedno velja
moratorij. Ostali krediti so bili poplačani že v letu 2008.
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POJASNILO K OBRAZCU ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA
OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA
PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Upravni odbor UP ZRS je skladno z pristojnostmi določenimi v 89. členu Statuta UP razporedil
presežek prihodkov iz trga tudi za izplačilo delovne uspešnosti direktorja in zaposlenih na UP ZRS.
V letu 2010 je bila s sklepom rektorja UP in UO članice za direktorja UP ZRS ter direktorja UP ZRS in
UO članice za zaposlene, določena višina sredstev za izplačilo delovne uspešnosti direktorja UP ZRS
in drugih zaposlenih na UP ZRS iz tržne dejavnosti, v višini 27.499 EUR.

9.4

POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE

V priloženih tabelah Računovodsko poročilo 2010 – posebni del in struktura odhodkov po namenih so
prikazani prihodki in stroški oz. poraba proračunskih sredstev v primerjavi s realizacijo za leto 2009.
UP je v letu 2010 prejela 21.245.035 EUR sredstev iz proračuna RS, kar je za 14,4 % manj kot v
predhodnem letu. Prihodki za tekočo porabo so bili nižji za 1,4%, prihodki za investicije pa so bili nižji
za 62,15% od predhodnega leta.
UP je v letu 2010 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010, in pogodbe o financiranju, prejela skupno
11.082.562 EUR za dodiplomsko študijsko dejavnost (vključno s sredstvi za univerzitetni šport in
plačna nesorazmerja), 1.199.250 EUR za drugo stopnjo in 87.789 EUR za programe tretje stopnje.
Nakazilo ustanoviteljskih sredstev za članici UP ZRS in UP PINT je znašalo 530.022 EUR.
Sredstva za študijsko dejavnost so bila v glavnem porabljena za stroške dela, ki predstavljajo največji
delež stroškov (81,5%), ter za materialne stroške pri izvajanju študijskega procesa.
Za univerzitetni šport je bilo v letu 2010 na podlagi uredbe in notranjih meril, ki urejajo razporejanje
letnih sredstev UP, namenjenih skupno 85.000 EUR iz sredstev za študijsko dejavnost po uredbi.
Pri izvajanju obštudijske dejavnosti je UP prejela tudi sredstva za interesno dejavnost študentov v
višini 6.708 EUR. Navedena sredstva v letu 2010 niso bila porabljena, ker ŠS UP ni pravočasno
predložil zahtevka in dokumentacije za nakazilo. V skladu s finančnim načrtom za leto 2011 se
sredstva prenesejo v naslednje leto.
Na UP smo prejeli sredstva MVZT v višini 1.904.958 EUR, za investicije, investicijsko vzdrževanje in
opremo, kar izkazujemo v strukturi prihodkov in odhodkov po virih sredstev med izobraževalno
dejavnostjo.

9.5

POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH
SKUPNOSTI IN DRUGIH MINISTRSTEV

V letu 2010 je UP prejela 68.840 EUR sredstev iz lokalne skupnosti in 323.337 EUR sredstev iz drugih
ministrstev.
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9.6

STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010 PO VIRIH
SREDSTEV

V spodnji preglednici po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo prihodkov in
odhodkov v letu 2010 po virih sredstev – denarni tok :
Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku

v EUR

Vir

Prihodki

Odhodki

Delež
odhodkov
v prihodkih
(indeks)

Razlika med
prihodki in
odhodki

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Javna služba skupaj

26.808.631

29.237.211

-2.428.580

98

98

MVZT

15.029.431

17.112.592

-2.083.161

114

55

57

5.346.451

5.797.850

-451.199

108

19

19

323.337

323.337

0

100

1

1

68.840

83.847

-15.007

122

0

0

442.976

434.192

8.784

0

2

1

4.638.274

4.481.056

157.218

97

17

15

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU

110

744.361

785.219

-40.858

106

3

3

Drugi viri

214.961

219.318

-4.357

102

1

1

Trg

690.491

709.924

-19.433

103

3

2

27.499.122

29.947.135

-2.448.013

109

100

100

Skupaj

Vir sredstev
Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
Prihodki od najemnin za poslovne in
druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:
Skupaj:

Prihodki

% od tržne dejavnosti
288.076
181.976

42
26

26.940
3.412
25.863
164.224
690.491

4
1
4
24
100

Pri sredstvih od prodaje blaga na trgu predstavljajo največji del prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, ki znašajo 288.076 EUR. V okviru druge tržne dejavnosti
beležimo 164.224 EUR prihodkov. Med te dejavnosti izkazujemo prihodke iz naslova opravljanja
založniške dejavnosti in obresti iz vezanih vlog.
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Struktura prihodkov in odhodkov po izkazu prihodkov in odhodkov - knjižno stanje

v EUR

Vir

Prihodki

Odhodki

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

Razlika med
prihodki in
odhodki

Sestava
prih.
(indeks)

Sestava
odho.
(indeks)

Javna služba skupaj

25.341.521

24.972.736

368.785

98

97

97

MVZT

12.959.764

13.515.916

-556.152

104

50

53

5.540.446

5.555.206

-14.760

100

21

22

259.472

248.657

10.815

0

1

1

73.604

73.604

0

100

0

0

587.890

587.682

208

0

2

2

4.790.070

3.873.985

916.085

81

18

15

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU

923.708

922.229

1.479

100

3

4

Drugi viri

206.567

195.458

11.109

95

1

1

Trg

715.666

635.005

80.661

89

3

3

26.057.187

25.607.741

449.446

98

100

100

Skupaj

V postavki cenik storitev so prikazani prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe. Sem so vključeni tudi prihodki in odhodki po ceniku od šolnin na programih
izrednega študija. Ustvarjena razlika med prihodki in odhodki znaša 916.085 EUR. Predvsem UP
PEF in UP VŠZI beležita povečan vpis študentov na programe izrednega študijam kar vpliva tudi na
ugoden poslovni izid.
Tudi ostale članice ustvarjajo presežke na tem področju.
Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev
Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
Prihodki od najemnin za poslovne in
druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:
Skupaj:

Prihodki

% od tržne dej.
387.973
87.988

54
12

27.925
3.412
27.783
180.585
715.666

4
1
4
25
100
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DRUGO
Kljub izboljšanju finančne situacije UP razpoložljiva sredstva v strukturi prihodkov javne službe ne
zadoščajo za pokritje materialnih stroškov izvajanja redne dejavnosti in prav tako ne zagotavljajo
nujnega potrebnega deleža za pokrivanje odhodkov iz naslova obstoječih sistemiziranih delovnih
mest. Močan upad obsega izrednega študija na UP FM in UP FTŠ je stanje na obeh članicah še
poslabšal, saj sta prav ti dve članici del prihodkov izrednega študija namenili za kritje stroškov redne
študijske dejavnosti. Glede na to, da smo na UP že dosegli znižanje materialnih stroškov bo potrebno
še več pozornosti posvetiti ukrepom za znižanje stroškov dela. Velja še opozoriti, da UP ne razpolaga
z lastnimi sredstvi za razvoj dejavnosti in ustanavljanje novih fakultet in programov.
Kot je navedeno v uvodu letnega poročila - poročilo rektorja so bili v letu 2010 izvedeni pomembni
premiki na področju vsebin dela UP. Velik uspeh pomeni predvsem zagon projektnih in gradbenih del
na obeh kampusih, kar pomeni zagotovitev ustrezne prostorske infrastrukture tako za izobraževalno in
raziskovalno dejavnost kot tudi za nastanitvene zmogljivosti.
Vseeno želimo opozoriti na problem zagotavljanja sredstev za nabavo pedagoške opreme, za
informatizacijo univerze in za investicijsko vzdrževanje stavb, v katerih izvajamo študijsko dejavnost,
kar lahko bistveno vpliva na materialne pogoje za izvajanje kvalitetne študijske dejavnosti, s tem pa na
konkurenčnost univerze. Tudi nastanitvene zmogljivosti za študente še zdaleč niso zadostne.
Poslovno leto je UP zaključila uspešno tudi s finančnega vidika, kljub finančnim težavam posameznih
članic.
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10 RAČUNOVODSKI IZKAZI 2010

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2010

SKUPINE

v eurih, brez
centov
ZNESEK

NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV

1

2

Oznaka za
AOP
3

Predhodno
leto
5

Tekoče leto
4

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+
+008+009+010+011)

001
31.219.479

30.952.202

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE

002

714.460

1.206.645

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

347.231

425.789

02

NEPREMIČNINE

004

30.176.618

26.596.145

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

2.104.915

1.565.227

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

9.050.722

7.795.443

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

6.339.960

5.570.494

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

69.785

69.785

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

0

2.845.694

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE (013-022)

012

8.606.317

10.114.089

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE

013

1.437

728

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

4.035.414

3.887.957

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015

1.471.067

1.338.472

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

96.313

144.341

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017

2.456.010

4.475.287

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

20.000
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16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

3.223

3.223

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

97.294

108.495

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

425.559

155.586

C) ZALOGE (024-031)

023

341.589

255.883

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

8.649

4.140

34

PROIZVODI

028

332.940

251.743

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

40.167.385

41.322.172

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033

0

0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE(35-43)

034

6.187.439

5.960.249

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

66.298

78.809

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

1.312.688

1.213.796

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

1.090.751

784.352

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
IZ POSLOVANJA

038

560.860

541.767

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

36.302

57.712

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041

2.825

2.690

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

3.117.715

3.281.123

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
(+045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

33.979.946

35.361.923

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047

126.737

147.758

99

OBVEZ. DO VIROV SRED.
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93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

284

176.622

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JA V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM.
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM.
OS

050

29.630.724

30.802.758

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JA V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051

61.785

61.785

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

1.314.722

1.327.306

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

96

DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054

2.845.694

2.845.694

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060

40.167.385

41.322.172

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061

0

0

99
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2010

v eurih ,brez centov
Zap.

Naziv

AOP

št.
1

2

Nabavna

Poveč.nabavne

vrednost (1.1.)

Popravek
vrednosti
(1.1.)

Poveč.popr. Zmanjš.nabavne Zmanjš.popr. Amortizacija

vrednosti

vrednosti

vrednosti

vrednosti

3

4

5

6

7

8

9

Neodpisana
vrednost
(31.12.)
10=3-4+5-6-7+89

Prevrednotenje

Prevrednotenje

zaradi okepitve

zaradi oslabitve

11

12

I.

V upravljanju

700

69.448

24.664

5.120

0

0

0

6.339

43.565

0

0

A.

Dolg.odloženi.stroški

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

702

424

205

0

0

0

0

42

177

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

703

30.400

0

0

0

0

0

836

29.564

0

0

D.

Zemljišča

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.

Oprema

706

38.624

24.459

5.120

0

0

0

5.461

13.824

0

0

G.

Druga opredm. OS

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

V lasti

708

35.226.794

7.448.339

4.789.231

36.870

337.035

296.695

1.473.399

31.017.077

0

0

A.

Dolg.odloženi.stroški

709

483.345

135.231

15.808

0

0

0

46.365

317.557

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

710

592.364

278.218

25.154

5.714

43.353

30.100

73.278

247.055

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

711

37.879

12.135

4.521

0

0

0

7.738

22.527

0

0

D.

Zemljišča

712

3.510.306

0

0

0

0

0

0

3.510.306

0

0

E.

Zgradbe

713

23.081.280

1.565.227

3.585.033

0

0

0

539.689

24.561.397

0

0

F.

Oprema

714

7.141.913

5.148.228

1.103.153

3.974

280.034

252.947

776.206

2.289.571

0

0

G.

Druga opredm. OS

715

379.707

309.300

55.562

27.182

13.648

13.648

30.123

68.664

0

0

III.

v finančnem najemu

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Dolg.odloženi.stroški

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

Zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.

Oprema

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G.

Druga opredm. OS

723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 2010

v eurih, brez centov

Zap.

Vrsta naložb oziroma posojil

AOP

št.
1

2

Znesek povečanja
naložb in danih
pos.

Znesek povečanj
popr.
naložb in danih
pos.

Znesek zmanjšanja
naložb in danih
pos.

Znesek zmanjš. popr.

Znesek naložb

Znesek popravkov

in danih posojil (1.1.)

Znesek popravkov
naložb in pos.
(1.1.)

naložb in danih pos.

in danih pos. (31.12.)

3

4

5

6

7

8

9 = 3+5-7

Znesek naložb

naložb in danih pos.

Knjigovodska vr.
naložb in danih
pos.

Znesek
odpisanih
naložb in
danih pos.

10=4+6-8

11= 9 - 10

12

I.

Dolgoročne finančne naložbe

800

69.785

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

0

A.

Naložbe v delnice

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Naložbe v delnice v javna podjetja

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Naložbe v delnice v finančne institucije

803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Naložbe v delnice v privatna podjetja

804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Naložbe v delnice v tujini

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naložbe v deleže

806

69.785

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

0

1

Naložbe v deleže v javna podjetja

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Naložbe v deleže v finančne institucije

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Naložbe v deleže v privatna podjetja

809

69.785

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

0

4

Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.d.

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Naložbe v deleže državnih družb, ki
imajo obliko d.o.o.

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Naložbe v deleže v tujini

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.
D.

1

2
3
4

Naložbe v plemenite kovine, drage
kamne, umetniška dela in podobno
Druge dolgoročne kapitalske
naložbe

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Namensko premoženje preneseno
javnim skladom

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
Druge dolgoročne kapitalske naložbe
doma
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini
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Dolgoročno dana posojila in
depoziti (820+829+832+835)

II.

306

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Dolgoročno dana posojila drugim
ravnem države

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Domačih vrednostnih papirjev

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Tujih vrednostnih papirjev

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Dolgoročno dani depoziti
Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Dolgoročno dani depoziti

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

Druga dolgoročno dana posojila

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Skupaj

836

A.

3

Dolgoročno dana posojila
Dolgoročno dana posojila
posameznikom
Dolgoročno dana posojila javnim
skladom
Dolgoročno dana posojila javnim
podjetjem

4

1
2

7
8

B.

C.

Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu
Druga dolgoročno dana posojila v
tujino

(800+819)

0
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2010

v eurih, brez
centov
ZNESEK

ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV

1

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

Oznaka
za AOP
3
860

Predhodno
leto
5

Tekoče leto
4
26.016.922

26.072.004

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV
IN STORITEV

861

26.020.424

26.070.227

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862

0

1.777

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863

3.502

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

21.137

14.590

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

17.979

16.586

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (868+869)

867

1.151

17.270

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

869

1.151

17.270

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

26.057.189

26.120.450

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (872+873+874)

871

7.741.014

8.744.152

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872

51.138

10.736

460

STROŠKI MATERIALA

873

954.712

1.058.705

461

STROŠKI STORITEV

874

6.735.164

7.674.711

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875

17.002.025

15.672.028

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

13.057.182

12.015.079

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877

2.128.908

1.961.978

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

1.815.935

1.694.971

462

G) AMORTIZACIJA

879

203.243

394.691

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

760

del 466
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J) OSTALI DRUGI STROŠKI

881

428.530

251.816

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

57.902

60.301

468

L) DRUGI ODHODKI

883

18.853

23.212

M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (886+887)

884

156.176

35.493

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886

156.176

35.493

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

25.607.743

25.181.693

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888

449.446

938.757

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

31.796

13.698

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (888-890)

891

417.650

925.059

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (889+890)

892

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenejen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

894

510

474

Število mesecev poslovanja

895

12

12

del 465

del 80
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Kazalci

Prispevki delodaj. v plačah in
nadomestilih - indeks

Celotni prihodki na zaposlenega
Celotni odhodki na zaposlenega
Stroški dela na zaposlenega
Delež stroškov dela v celotnih
odhodkih
Število študentov brez
absolventov, dodipl
Celotni prihodki na študenta
dodipl.
Celotni odhodki na študenta
dodipl.
Število študentov brez
absolventov, vsi

AOP
877/876*100
AOP
870/892
AOP
888/893
AOP
875/894
AOP
875/888

16,30

16,33

51.093,00

55.106,00

50.211,00

53.126,00

33.337,00

33.063,00

0,66

0,62

4085

3870

AOP
870/štud.

6.379,00

6.749,00

AOP
888/štud.

6.269,00

6.507,00

5135

5089

Celotni prihodki na študenta vsi

AOP
870/štud.

5074

5133

Celotni odhodki na študenta vsi

AOP
888/štud.

4987

4948

Presežek prihodkov v celotnih
prihodkih - indeks

AOP
889/870*100

2

4

Presežek odhodkov v celotnih
prihodkih - indeks

AOP
890/870*100

0

0

* leto 2009: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu
2008/2009
za obdobje od januarja do septembra 2009 ter študentje študijskega leta 2009/2010 za obdobje
oktober - december 2009
** leto 2010: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu
2009/2010
za obdobje od januarja do septembra 2010 ter študentje študijskega leta 2010/2011 za obdobje
oktober - december 2010
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PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
od 1. 1.do 31. 12. 2010

v eurih, brez centov
ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

KONTOV

1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

660

ZNESEK
Prihodki in odhodki
Prihodki in odhodki
za
od
izvajanje javne
prod.blaga in stor.na
službe
trgu
4
5
25.316.295

700.627

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

661

25.316.295

704.129

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663

0

3.502

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA
IN BLAGA

664

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

12.134

9.003

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

11.943

6.036

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (668+669)

667

1.151

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

669

1.151

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

25.341.523

715.666

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (672+673+674)

671

7.348.686

392.328

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

0

51.138

460

STROŠKI MATERIALA

673

926.114

28.598

461

STROŠKI STORITEV

674

6.422.572

312.592

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

16.789.385

212.640

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

12.889.131

168.051

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

2.101.378

27.530

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

1.798.876

17.059

462

G) AMORTIZACIJA

679

177.543

25.700

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

427.264

1.266

760

del 466
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467

K) FINANČNI ODHODKI

682

57.878

24

468

L) DRUGI ODHODKI

683

18.726

127

M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (685+686)

684

153.256

2.920

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTEVALNI
POSLOVNI ODHODKI

686

153.256

2.920

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

24.972.738

635.005

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688

368.785

80.661

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

31.077

719

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (688-690)

691

337.708

79.942

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (689+690)

692

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenejen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

693

0

0

del 80
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2010

(v eurih, brez
centov)
ČLENITEV
KONTOV

1

ZNESEK

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

Tekoče leto

2

3

4

Predhodno
leto
5

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401

27.499.122

31.062.348

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

26.808.631

30.031.216

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

21.245.035

24.531.775

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

20.699.219

24.174.192

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo

405

18.743.870

19.008.180

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicijo

406

1.955.349

5.166.012

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

68.840

35.171

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo

408

38.840

35.171

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije

409

30.000

0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

410

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
tekočo porabo

411

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
za investicije

412

0

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

413

34.000

33.635

del 7403

Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo

414

34.000

33.000

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

635

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih
donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije

419

442.976

288.777

741
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B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe (421+..430)

420

5.563.596

5.499.441

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

421

4.638.274

5.222.163

del 7102

Prejete obresti

422

7.908

13.818

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

162.371

9.272

72

Kapitalski prihodki

425

0

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

5.950

43.050

731

Prejete donacije iz tujine

427

4.732

14.964

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

744.361

177.230

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

0

18.944

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU

431

690.491

1.031.132

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

658.022

987.065

del 7102

Prejete obresti

433

9.939

14.511

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja

434

21.703

29.556

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

435

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne
službe

436

827

0

II. SKUPAJ ODHODKI

437

29.947.135

28.072.607

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

438

29.237.211

27.164.855

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

439

14.546.185

13.112.360

del 4000

Plače in dodatki

440

12.345.717

11.207.064

del 4001

Regres za letni dopust

441

336.247

314.479

del 4002

Povračila in nadomestila

442

1.081.552

944.573

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

453.416

440.976

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

79.167

55.003

del 4005

Plače za delo nerezidenzov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

250.086

150.265

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

447

2.243.226

2.018.850

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

1.131.651

1.030.721

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

449

914.898

819.400
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del 4012

Prispevki za zaposlovanje

450

7.671

6.985

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

451

13.033

11.985

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU

452

175.973

149.759

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe

453

7.900.797

7.969.673

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

2.332.992

2.038.544

del 4021

Posebni material in storitve

455

422.209

496.043

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

527.306

497.850

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

151.322

78.628

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

714.482

719.904

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

297.699

236.138

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

466.803

531.624

del 4027

Kazni in odškodnine

461

15.335

0

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

2.972.649

3.370.942

403

D. Plačila domačih obresti

464

27.789

60.172

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

468

0

0

413

I. Drugi tekoči domači transferi

469

0

0

J. Investicijski odhodki

470

4.519.214

4.003.800

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

3.923

2.214.441

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

200

34.282

4202

Nakup opreme

473

808.283

1.117.330

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

17.260

8.186

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

2.405.976

303.213

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

407.671

271.310

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

31.858

15.497

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

844.043

39.541

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

481

709.924

907.752
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del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

482

333.028

155.513

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

49.367

23.399

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

484

327.529

728.840

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

0

2.989.741

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

2.448.013

0

Kazalci

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba v EUR
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba odstotek

-2.428.580

2.866.361

91,69

110,55

-19.433

123.380

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu

v EUR

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu

odstotek

97,26

113,59

Delež prihodkov javne službe v vseh
prihodkih

odstotek

97,49

96,68

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih

odstotek

2,51

3,32

Razlika med prihodki državnega proračuna in
odhodki za izvajanje javne službe

v EUR

-8.537.992

-2.990.663

Delež pokrivanja odhodkov javne službe s
prihodki državnega proračuna

odstotek

70,80

88,99

Delež odhodkov javne službe v vseh
odhodkih

odstotek

97,63

96,77

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih

odstotek

2,37

3,23

% prispevkov za socialno varnost v plačah

odstotek

16,05

15,97

Prihodki za investicije skupaj

EUR

1.985.349

5.166.012

Razlika med investicijskimi prihodki in
investicijskimi odhodki

EUR

-2.533.865

1.162.212

Delež pokrivanja investicijskih odhodkov z
investicijskimi prihodki

odstotek

43,93

129,03

510

474

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza
prihodkov in odhodkov - AOP 892
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Prihodki za izvajanje javne službe na
zaposlenega

EUR

52.576

63.357

Odhodki za izvajanje javne službe na
zaposlenega

EUR

57.339

57.310

Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in
davek na plače na zaposlenega

EUR

32.927

31.922

4.384

4.987

3.608

3.972

EUR

4.276

3.812

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR

6.115

6.022

Odhodki za izvajanje javne službe na
študenta

EUR

6.669

5.447

Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in
davek na plače na študenta

EUR

3.830

3.034

Izdatki za blago in storitve JS na študenta

EUR

1.802

1.598

EUR

5.737

6.086

EUR

5.195

4.786

Število vseh študentov brez absolventov*
Število vseh dodiplomskih študentov brez
absolventov**
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekočo porabo na študenta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na
dodiplomskega študenta brez absolventov
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekočo porabo na dodiplomskega študenta
brez absolventov

* leto 2009: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2008/2009
za obdobje od januarja do septembra 2009 ter študentje študijskega leta 2009/2010 za obdobje
oktober - december 2009
** leto 2010: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2009/2010
za obdobje od januarja do septembra 2010 ter študentje študijskega leta 2010/2011 za obdobje
oktober - december 2010
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
v eurih, brez centov
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

500

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil - od
posameznikov

501

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil - od javnih
skladov

502

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil - od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil - od finančnih
institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil - od privatnih
podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil - iz tujine

507

0

0

508

0

0

509

0

0

7507
7508

Prejeta vračila danih posojil - državnemu
proračunu
Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

V. DANA POSOJILA

512

4.000

4.000

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

Dana posojila javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

4.000

4.000

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

525

4.000

4.000
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
od.1. 1. do.31. 12. 2010

(v eurih, brez
centov)
ZNESEK

ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

Tekoče leto

Predhodno leto

1

2

3

4

5

50

VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)

351

500

Domače zadolževanje

5000

0

0

352

0

0

Najeti krediti pri Banki Slovenije

353

0

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

354

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

355

0

0

5003

Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

356

0

0

5004

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev na domačem trgu

357

0

0

501

Zadolževanje v tujini

358

0

0

5010

Najeti krediti pri mednarodnih finančnih
institucijah

359

0

0

5011

Najeti krediti pri tujih vladah

360

0

0

5012

Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in
finančnih institucijah

361

0

0

5013

Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih

362

0

0

5014

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
papirjev

363

0

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

364

0

0

550

Odplačila domačega dolga (366..370)

365

0

0

5500

Odplačila kreditov Banki Sloveniji

366

0

0

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

367

0

0

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim
institucijam

368

0

0

5503

Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

369

0

0

5504

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih na domačem trgu

370

0

0

551

Odplačila dolga v tujino

371

0

0
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5510

Odplačila dolga mednarodnim finančnmh
institucijam

372

0

0

5511

Odplačila dolga tujim vladam

373

0

0

5512

Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in
finančnim institucijam

374

0

0

5513

Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

375

0

0

5514

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih v tujini

376

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

377

0

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

378

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (485+524+377)

379

0

2.985.741

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH (486+525+378)

380

2.452.013

0
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RAČUNOVODSKO POROČILO POSEBNI DEL
-

POROČILO MVZT 2010
POROČILO PO NAMENIH IN STRUKTURAH LP 2010

320

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

321

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

322

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

SKRB ZA SLOVENŠČINO: OPIS IN SPECIFIKACIJA STROŠKOV TEČAJEV, SEMINARJEV, SIMPOZIJEV IN DRUGIH STROKOVNIH SREČANJ
OPIS PRIREDITVE
Naslov prireditve:

Poletni tečaj slovenskega jezika na Slovenski Obali "Halo, tukaj slovendki Mediteran"

Datum prireditve:

13.7.2010 - 26. 7. 2010

Kraj prireditve:

Koper

Vsebina prireditve:

tečaji slovenskega jezika

Utemeljitev namena prireditve:

uveljavljanje slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu

Cilji prireditve:

znanje slovenskega jezika in spoznavanje slovenske kulture

Ciljna publika:

zamejci, Slovenci po svetu in tujci, ki bi se radi naučili in izpopolnili znanje slovenskega jezika

Ciljna publika financirana s strani MVZT:

Slovenski zamejci in Slovenci po svetu

Število ur (v primeru tečajev, seminarjev):

40 ur tečaja, 16 ur delavnic

Število udeležencev:

80

Število udeležencev financiranih s strani MVZT:
Rezultati:

35
učenje jezika, sklepanje poslovnih, kulturnih in interesnih vezi udeležencev z matično državo

Reference prirediteljev:
Drugo:

SPECIFIKACIJA CELOTNIH STROŠKOV:
1. UDELEŽENCI

Nastanitev
9.920,00
*Drugo vsebuje: /

Prehrana

Drugo*

Realizacija
2010 v EUR
9.920,00

Realizacija 2009 v
EUR
16.725,00

Indeks rasti
2010/2009
59,31240658
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2. TISK

Prospekti in prijavnice
576,00

Program
0,00

Plakati

Potrdila

712,00

100,00

Zbornik
384,00

Učna gradiva
2.357,00

Realizacija
2010 v EUR

Drugo*
1.212,00

*Drugo vsebuje: tisk dopisov s podatki SSJLK, tisk kuvert s podatki SSJLK, tisk map s podatki SSJLK in majic za udeležence
3. AVTORSKE IN PODJEMNE POGODBE
Realizacija 2010 v
EUR

Dejavnost
predavanja, izbirni tečaji, parada mladih,
razstava

10.451,00

Realizacija 2009
v EUR
14.707,00

lektorske vaje in koverzacije, vodenje lektoratov

71,06139933
#DEL/0!

prevajanje, vsebinsko urejanje tiskovin, priprava UDK

224,00

organizacija prireditve, vodenje prireditve, tehnično urejanje
seminarskih tiskovin: zbornika, prospektov s prijavnicami,
programa, potrdil, plakatov
SKUPAJ

Indeks rasti
2010/2009

0,00
10.451,00

14.931,00

0

#DEL/0!
69,99531177

4. MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE
Specifikacija stroška
pošta, faks, telefon, pisarniški material, najem
fotokopirnih strojev, fotografske storitve, snemanje, urejanje
spletne strani, promocija prireditve, garantna pisma, majice,
cvetlični aranžmaji
popoldansko-večerni program: slovesna otvoritev,
ekskurzije, spoznavno popoldne, ogledi slov. filmov,
delavnice, gledališke predstave, literarni večeri, zaključek
prireditve
študentska pomoč

Realizacija 2010 v
EUR

Realizacija 2009
v EUR

Indeks rasti
2010/2009

602,00

1.071,00

56,20915033

3.828,00

8.226,00

46,53537564

979,00

909,00

107,7007701

5.341,00

Realizacija
2009 v EUR

Indeks rasti
2010/2009

6.105,00

87,485667
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stroški dodatnega čiščenja prostorov in najema
prostorov, učilnic, dodatnega varovanja stavbe,
dodatni stroški elektrike in vode v času prireditve

2.306,00

0,00

SKUPAJ

7.715,00

10.206,00

#DEL/0!
75,59278856

5. DRUGI STROŠKI
Specifikacija stroška

Realizacija 2010 v
EUR

Realizacija 2009
v EUR

Indeks rasti
2010/2009
#DEL/0!

pogostitev

3.697

4.291

86,15707294

SKUPAJ

3.697

4.291

86,15707294

6. VIRI FINANCIRANJA
MVZT

Realizacija 2010 v
EUR

Realizacija 2009
v EUR

Indeks rasti
2010/2009

19.969

24.115

82,8073813

11.769

7.327

160,6250853

Drugi viri

5.386

20.816

25,87432744

SKUPAJ

37.124

52.258

71,03984079

Drugi proračunski viri
Prispevki udeležencev

SKUPAJ 1 + 2+ 3 + 4+ 5

#DEL/0!

Realizacija 2010 v
EUR
37.124

Realizacija 2009
v EUR
52.258

Indeks rasti
2010/2009
71,03984079
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11 PRILOGE
11.1

SEZNAM OKRAJŠAV

AK UP: AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CEEPUS: CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CRJM: CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CRPZ: CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CSG: CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
EEN: ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
EILC: ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERC: EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUA: EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
IBŠ: INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
IDS: INŠTITUT ZA DEDIŠČINO SREDOZEMLJA UP ZRS
IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
IKARUS: INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
ISHDŠ: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
ISKO: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
IZŠ: INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
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
LLP: LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LPD: LETNI PROGRAM DELA
MF: MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MKGP: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE
MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MOK: MESTNA OBČINA KOPER
MVZT: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MZZ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
NFM: NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM
OBV: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
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RIC UP: RAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
RCRP: REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
SZ UP: SVET ZAUPNIKOV UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
UIP: UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP FTŠ Turistica: FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ - Turistica
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
ZSPDSLS: ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZVKD: ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZVIS 2006: ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
7. OP: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE

327

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
11.2

328

SEZNAM TABEL

TABELA: ORGANI UP .................................................................................................................................................................................................................................. 13
TABELA: KOMISIJE SENATA UP................................................................................................................................................................................................................. 14
TABELA: ODGOVORNE OSEBE ČLANIC UP ................................................................................................................................................................................................ 15
TABELA : PREGLED ZAPOSLENIH (ŠTEVILO OSEB) V OBDOBJU OD 2006 -2010 ............................................................................................................................... 17
TABELA : PREGLED ZAPOSLENIH V FTE V OBDOBJU OD 2006 -2010 ................................................................................................................................................ 17
TABELA: ŠTUDIJSKA PODROČJA ČLANIC UP ............................................................................................................................................................................................. 18
TABELA: ŠTEVILO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV TER ŠTEVILO ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV – PREGLED PO VRSTI PROGRAMOV ................................................... 18
TABELA: ŠTUDIJSKA SREDIŠČA (DISLOCIRANE ENOTE) NA DAN 31. 12. 2010.................................................................................................................................. 19
TABELA: VRSTA IN ŠTEVILO DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ............................................................................................................................................... 19
TABELA: VRSTA IN ŠTEVILO PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ............................................................................................................................................... 20
TABELA: AKREDITIRANI ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA IZPOPOLNJEVANJE ................................................................................................................................................. 21
TABELA: ŠTEVILO ŠTUDENTOV DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV – PO VRSTI PROGRAMA ................................................................. 21
TABELA: NACIONALNI PROJEKTI SKUPAJ ................................................................................................................................................................................................. 23
TABELA: NACIONALNI PROJEKTI PO ČLANICAH UP (MATIČNI IN PARTNERSKI) ................................................................................................................................ 23
TABELA :PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE UP ZA 2010........................................................................................................................................................................ 30
TABELA: PREGLED PROSTOROV V UPORABI IN V NAJEMU PO LOKACIJAH (V M2)................................................................................................................................ 35
TABELA: DISLOCIRANE ENOTE UP PEF................................................................................................................................................................................................... 37
TABELA: KAZALNIKI MEDUNIVERZITETNE MOBILNOSTI TER MOBILNOSTI MED ČLANICAMI UP ..................................................................................................... 72
TABELA: KAZALNIKI ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST ............................................................................................................................................................................. 94
TABELA: KAZALNIKI ZA MEDNARODNO DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU IN RAZISKOVANJU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010 IN NAČRT TER REALIZACIJA ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2010/11 ......................................................................................................................................................................................................... 123
TABELA: PRIHRANKI V LETU 2010 - DOSEŽENI S SKUPNIMI JN NA NIVOJU UP .............................................................................................................................. 160
TABELA: INFORMACIJA O IZOBRAZBENI IN STAROSTNI STRUKTURI ZAPOSLENIH TER O STRUKTURI ZAPOSLENIH PO SPOLU NA DAN 31. 12. 2010 ........... 220
TABELA: IZVOLITVE V NAZIV V LETU 2010 .......................................................................................................................................................................................... 228
TABELA: ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA SPREMLJEVALNIH DELOVNIH MESTIH, KI SO SE IZOBRAŽEVALI IN IZPOPOLNJEVALI V LETU 2010 .................................. 229
TABELA: ŠTEVILO VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, SODELAVCEV IN RAZISKOVALCEV, KI SO SE IZOBRAŽEVALI IN IZPOPOLNJEVALI V LETU 2010 ..................... 229
TABELA: ŠTEVILO REGISTRIRANIH RAZISKOVALCEV ........................................................................................................................................................................... 229
TABELA: ŠTEVILO ZAPOSLENIH GLEDE NA IZVOLITEV V NAZIV .......................................................................................................................................................... 229
TABELA: PODATKI O IZVAJALCIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV................................................................................................................................................................ 230
TABELA: ŠTEVILO DOSEDANJIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (ŠTUDIJSKI PROGRAMI, SPREJETI PRED 11. 6. 2004), KI SO SE IZVAJALI NA ČLANICI V ŠTUDIJSKEM
LETU 2009/10 IN REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 .......................................................................................................................................... 247
TABELA: ŠTEVILO BOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (SPREJETIH PO 11. 6. 2004), KI SO SE IZVAJALI NA ČLANICI V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 IN
REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 ............................................................................................................................................................................ 248
TABELA: ŠTEVILO PROGRAMOV IZPOPOLNJEVANJA, KI SO SE IZVAJALI NA ČLANICI UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 IN REALIZACIJA ZA ŠTUDIJSKO LETO
2010/11 ...................................................................................................................................................................................................................................... 249
TABELA: ŠT. VPISANIH ŠTUDENTOV V DOSEDANJE ŠTUDIJ. PROG. (ŠTUDIJSKI PROGRAMI, SPREJETI PRED 11. 6. 2004) PO VRSTI ŠTUDIJ. PROG. V ŠTUDIJ. L.
2009/10 IN REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 .................................................................................................................................................... 250
TABELA: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V NOVE IN PRENOVLJENE ŠTUDIJSKE PROGRAME (ŠTUDIJSKI PROGRAMI, SPREJETI PO 11. 6. 2004) PO VRSTI
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 IN REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 .................................................................... 252
TABELA: ŠTEVILO DIPLOMANTOV, KI SO KONČALI DOSEDANJE ŠTUDIJSKE PROGRAME, PO VRSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V LETU 2009, NAČRT IN
REALIZACIJA V LETU 2010 .......................................................................................................................................................................................................... 256
TABELA: ŠTEVILO DIPLOMANTOV, KI SO KONČALI NOVE IN PRENOVLJENE ŠTUDIJSKE PROGRAME, PO VRSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA V LETU 2009, NAČRT
IN REALIZACIJA V LETU 2010 ..................................................................................................................................................................................................... 258
TABELA : ŠTEVILO ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV PO ŠTUDIJ. SKUPINAH V ŠTUDIJ. L. 2009/10 IN REALIZACIJA V ŠTUDIJ. L. 2010/11.............................. 261
TABELA: KAZALNIKI ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: ŠTUDIJSKO LETO 2009/10, NAČRT ZA ŠTUDIJSKO LETO 2010/11 IN REALIZACIJA ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2010/11 (V %) ................................................................................................................................................................................................................ 262
TABELA: KAZALNIK UČINKOVITOSTI ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10, NAČRT IN REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 – ODSTOTEK
PREHODNOSTI ŠTUDENTOV IZ 1. V 2. LETNIK ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 2. STOPNJE (V %) ............................................................................................... 266
TABELA: KAZALNIK UČINKOVITOSTI ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10 IN REALIZACIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 – PREHODNOST ŠTUDENTOV IZ
1. V 2. LETNIK ŠTUDIJ. PROGRAMA ZA PRIDOBITEV DOKTORATA ZNANOSTI (V %) ............................................................................................................ 267
TABELA: ŠTEVILO GOSTUJOČIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV – DODIPLOMSKI ŠTUDIJ...................................................................................................................... 268
TABELA: ŠTEVILO GOSTUJOČIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ ...................................................................................................................... 269
TABELA : PODATKI O PROGRAMIH, PROJEKTIH, ZNANSTVENIH SESTANKIH IN KONFERENCAH ZA LETO 2009 TER NAČRT IN REALIZACIJA ZA LETO 2010 273
TABELA: KAZALNIKI ZA MEDNARODNO DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU IN RAZISKOVANJU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/10 IN NAČRT TER REALIZACIJA ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2010/11 ......................................................................................................................................................................................................... 276
TABELA: KAZALNIKI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ..................................................................................................................................................................................... 280
TABELA: KAZALNIKI INFORMATIZACIJE UNIVERZE.............................................................................................................................................................................. 281

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

329

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010
11.3

ORGANIGRAM – ORGANI UP

330

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

11.4

ORGANIGRAM – NOTRANJA ORGANIZIRANOST UP

331

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2010

11.5

ORGANIGRAM – ČLANICE UP

332

