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1. POROČILO REKTORJA
Leto 2012 je prineslo prvo resno finančno zaostritev v slovenskem javnem visokošolskem prostoru.
Posledicam varčevalnih ukrepov se ni mogla ogniti niti Univerza na Primorskem. Vladni ukrepi so
zarezali v višino financiranja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Ta trend je mogoče pričakovati
tudi v prihodnjih letih oziroma vse dokler se ekonomko-gospodarski in socialni položaj Slovenije ne
opomore. Univerzo na Primorskem je finančna kriza zajela v fazi najbolj intenzivnega razvoja, zaradi
česar ni uspela razviti vseh načrtovanih študijskih programov in raziskovalnih disciplin. Kot večjo
nevarnost za univerzo in državo izpostavljam tveganje izgube najbolj perspektivnih in produktivnih
posameznikov in posameznic, ki bi jih utegnili delovni in življenjski pogoji popeljati onkraj Slovenije.
Izguba velikega števila visoko izobraženih in nadobudnih znanstvenikov pomeni za vsako univerzo,
državo in družbo nasploh izgubo donosnosti precejšnje naložbe, ki je bila namenjena v izobraževanje
njenih znanstvenikov in strokovnjakov. To pa ima za posledico prenos rasti produktivnosti v države
gostiteljice (izobraževanje kadra za tujino) in s tem izgubo davkoplačevalskega denarja ter
subvencioniranja človeškega kapitala.
V nadaljevanju podajam kratek prerez realizacije načrtovanih aktivnosti glede na sprejeti letni program
dela in rebalans programa dela UP za leto 2012:
Realizacija vpisa
UP je za študijsko leto 2012/2013 na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje za vpis v 1. letnik
1
razpisala 32 programov (24 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih), od teh se jih izvaja 31 . Na
podiplomski stopnji je razpisala 27 magistrskih študijskih programov 2. stopnje (od teh se jih izvaja 24)
ter 14 doktorskih študijskih programov 3. stopnje (izvajajo se vsi).
Na univerzi se izvajata tudi dva interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje, ki so ju skupaj
oblikovale članice UP, in sicer Dediščinski turizem (v katerem sodelujejo UP FTŠ Turistica, UP FHŠ
ter UP ZRS) ter Upravljanje trajnostnega razvoja (v katerem sodelujejo UP FM, UP FHŠ, UP FVZ ter
UP ZRS). Prav tako se izvajajo pedagoški študijski programi: Italijanistika, Slovenistika ter
dvopredmetna Zgodovina in Geografija, pri izvedbi katerih sodelujeta UP FHŠ in UP PEF.
V primerjavi s študijskim letom 2011/2012 smo na Univerzi na Primorskem v študijskem letu
2012/2013 skupno število razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik na dodiplomskem študiju na 1.
stopnji zmanjšali za 292 mest (razpisanih je bilo 1778 mest), od tega za 227 mest na rednem študiju
ter za 65 mest na izrednem študiju. Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je število
razpisanih vpisnih mest zmanjšalo za 35 mest na rednem študiju ter za 125 mest na izrednem študiju
(skupno razpisanih 1320 mest), prav tako se je na doktorskih študijskih programih 3. stopnje število
razpisanih vpisnih mest zmanjšalo za 41 mest (razpisanih 152 mest za 1. letnik).
V prijavno sprejemnem postopku za tujce za študijsko leto 2012/2013 smo v dodiplomske študijske
programe 1. stopnje sprejeli 57 kandidatov – Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev iz
držav, ki niso članice EU.
V študijskem letu 2012/2013 je na študijske programe na vseh treh stopnjah skupaj vpisanih 176
študentov tujcev.
Število vpisanih študentov
V študijskem letu 2012/2013 je na Univerzi na Primorskem skupaj vpisanih 6.606 študentov (podatek
na dan 30.10.2012). Število študentov se je v primerjavi s preteklim študijskim letom 2011/2012
povečalo (lani je bilo vpisanih skupno 6499 študentov). Večji vpis beležimo predvsem na podiplomskih
magistrskih študijskih programih 2. stopnje, saj se je število študentov s 1269 v študijskem letu
2011/2012 povečalo na 1414 v študijskem letu 2012/2013. Na dodiplomskih študijskih programih 1.
stopnje je vpis študentov nekoliko nižji (v 2011/2012 vseh vpisanih 5010, v 2012/2013 pa 4987).
Razpis in razvoj novih študijskih programov
UP je za študijsko leto 2012/2013 prvič razpisala tudi nekaj novih študijskih programov na vseh treh
stopnjah študija: štiri dvopredmetne študijske programe 1. stopnje (UP FHŠ), tri magistrske študijske
programe 2. stopnje (Pravo za management (UP FM) – le kot izredni študij, Varstvo narave in
Matematika s finančnim inženiringom (UP FAMNIT)) ter tri doktorske študijske programe (Arheologija
(UP FHŠ), Management (UP FM) ter Inovativni turizem (UP FTŠ Turistica).
Za leto 2012 so članice UP načrtovale razvoj novih sodobnih in inovativnih študijskih programov,
skupno 26 programov (8 dodiplomskih 1. stopnje, 13 magistrskih 2. stopnje ter 5 doktorskih 3.
stopnje). V postopek obravnave na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
1
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je bilo posredovanih 6 programov (3 programi 1. stopnje, 2 programa 2. stopnje in 1 doktorski
program).
Vseživljenjsko učenje
UP s svojimi članicami ponuja tudi široko paleto možnosti vključitve v vseživljenjsko učenje (programi
strokovnega usposabljanja in deli študijskih programov, izobraževanja, seminarji, tečaji, delavnice,
itd.). V letu 2012 smo vzpostavili mrežni sistem vseživljenjskega učenja. Izdan je tudi prvi Katalog
ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/13, ki ga bomo v prihodnje še razširili
s ponudbo dodatnih aktivnostmi.
Znanstveno-raziskovalno delo
Finančna kriza je v letu 2012 zaznamovala tudi področje raziskovanja na univerzi. S spremembo
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije v juliju 2012 so se v
letu 2012 znižala sredstva za izvajanje raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov,
infrastrukturnih obveznosti in infrastrukturnih programov. Za Univerzo na Primorskem je to pomenilo
izpad sredstev za skoraj 11% v primerjavi z načrtovanimi za leto 2012. Navkljub izpadu deleža
sredstev pa nam je uspelo realizirati večino zastavljenih ciljev.
V letu 2012 je UP objavila in izvedla razpis za nagrade za znanstveno odličnost za leto 2011 ter razpis
za podoktorske pozicije: 6 prejemnikov podoktorskih pozicij je mlajših raziskovalcev, s čimer UP
zasleduje cilj aktivne skrbi za raziskovalni podmladek na UP.
Izveden je bil razpis Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011. Podatki
kažejo, da je bilo v generaciji 2010 (v letu 2011) oddanih 74 vlog, v sofinanciranje je bilo vključenih 36
študentov. V generaciji 2011 je bilo oddanih 58 vlog, sofinanciranje je prejelo 37 študentov (zaradi
odstopa od pogodbe je v letu 2012 sofinanciranih 33 študentov).
V okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP IAM se je v letu 2012
usposabljalo 63 mladih raziskovalcev, od tega jih je sedem uspešno zaključilo usposabljanje s
pridobitvijo doktorata znanosti.
V letu 2012 je UP izvajala 72 nacionalnih projektov (ARRS), od tega je v 45 projektih sodelovala kot
nosilec projekta in v 27 kot partner. Prijavili smo se na Javni razpis MIZKŠ za vzpostavitev novih
kreativnih jeder, na katerem pa nismo bili uspešni.
UP je v letu 2012 izvajala skupaj 56 mednarodnih projektov, od tega je v 17 projektih sodelovala kot
nosilec in v 39 kot partner. V preteklem letu je bilo prijavljenih skupno 78 mednarodnih projektov.
Raziskovalno delo je potekalo tudi v okviru 41 projektov bilateralnega sodelovanja z Belgijo, Dansko,
Finsko, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Črno Goro, Avstrijo, Ukrajino, Turčijo, Rusijo, Indijo, Korejo,
ZDA in Argentino. Z namenom promocije slovenske znanosti in znanja v tujini je bilo na javnem
razpisu ARRS sprejetih v sofinanciranje 20 aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v Makedoniji,
Španiji, Švici, Nemčiji, Izraelu, Iranu, Čilu, Kanadi, Mehiki, Južni Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji
(od tega 19 na UP IAM).
Znanstvena produkcija, znanstvena odličnost in vidni raziskovalni dosežki
S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu 2012 v WOS objavljenih 133 člankov v
kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva.
V letu 2012 so bila podeljena vidna priznanja in nagrade naslednjim zaposlenim UP:
- Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki je prejel prorektor za znanstvenoraziskovalno delo Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Štefko Miklavič.
- priznanje Primorski um je bilo podeljeno prof. dr. Borutu Likarju iz UP FM.
- nagrado za raziskovalne in razvojne dosežke za leto 2011 za področje naravoslovja in tehnike je
prejel doc. dr. Martin Milanič z UP FAMNIT, za področje družboslovja in humanistike pa prof. dr.
Štefan Bojnec z UP FM (skupno število točk po metodologiji SICRIS od 2006 do 2011, ki jih je
dosegel dr. Bojnec, pomeni največje število zbranih točk na področju ekonomije v Sloveniji).
Sodelovanje z gospodarstvom in okoljem
V letu 2012 je UP izvajala 52 projektov v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugi uporabniki znanja
(všteti so tudi aplikativni projekti, (so)financirani s strani ARRS). Sprejete so bile tri inovacije.
Pripravljena je bila Strategija za sodelovanje z gospodarstvom do leta 2020, ki je, pred sprejemom na
organih UP, trenutno v fazi dopolnitev. V decembru 2012 je bilo izvedeno uspešno srečanje
raziskovalcev UP s predstavniki gospodarstva z naslovom: »Kako do uspešnega projekta s
sodelovanjem in interdisciplinarnostjo?«. V juniju je bila izvedena delavnica na temo ogljičnega odtisa.
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Z Univerzo v Mariboru smo pristopili h konzorciju prijave »Noč raziskovalcev 2013« v 7. OP, rezultati
evalvacije še niso znani.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
V preteklem letu je bilo sklenjenih 14 novih sporazumov s tujimi univerzami, izmed katerih je večina
evropskih, ena kitajska, ena ameriška in ena avstralska.
V letu 2012 je bila UP zaradi finančnih razlogov primorana izstopiti iz posameznih mednarodnih
2 2
združenj (IUC Dubrovnik, EU S , SBRA-SGRZ), glede katerih smo ocenili, da je članarina previsoka v
primerjavi s koristjo, ki jo univerzi prinaša članstvo v posameznem združenju. Z dosedanjimi izstopi je
univerza prihranila 11.500,00 €. V letu 2012 se je UP včlanila v združenje ALUm – Adriatic Linked
Universities, pri katerem je članstvo brezplačno. Z univerzami članicami ALUm je UP razvila intenzivno
sodelovanje.
Velja izpostaviti, da so bile v letu 2012 na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja
uspešno izvedene tudi številne aktivnosti, ki niso bile načrtovane, kot na primer predstavitev univerze
na Univerzi Megatrend v Beogradu (Srbija) in na izobraževalnem sejmu »Sajam stipendija i prateče
obrazovne ponude« na Reki (Hrvaška), dvodnevna mednarodna konferenca »Thinking Peace with
ALUm« in prvi mednarodni poletni glasbeni mojstrski tečaji (masterclasses; v sodelovanju s Kulturnoumetniškim društvom Glasbene muze in Glasbeno šolo Koper).
Na področju mobilnosti, zlasti v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus, smo v letu 2012 dosegli in
presegli zastavljeni cilj povečanja mobilnosti v naslednjih kategorijah:
Število incoming študentov 2011/2012: 197 (več kot 10% rast glede na študijsko leto 2010/2011),
Število incoming profesorjev 2011/2012: 97 (več kot 30% rast glede na študijsko leto 2010/2011),
Število outgoing profesorjev 2011/2012: 54 (več kot 30% rast glede na študijsko leto 2010/2011),
Število incoming strokovnih sodelavcev 2011/2012: 10 (30% rast glede na študijsko leto
2010/2011).
Cilj povišanja mobilnosti ni bil dosežen v kategoriji outgoing študentov in outgoing strokovnih
sodelavcev. Izmenjave se je v študijskem letu 2011/2012 udeležilo skupaj 89 študentov UP, kar v
primerjavi s študijskim letom 2010/2011, ko je na izmenjavo odšlo 84 študentov UP, predstavlja 6% (in
ne predvideno 10%) rast. Izmed strokovnih sodelavcev UP jih je na izmenjavo v tujino odšlo 7, kar je 3
manj v primerjavi s študijskim letom 2010/2011. Zato bo potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti
spodbujanju udeležbe tako strokovnih sodelavcev kot študentov UP na izmenjavi v tujini. Za študente,
ki pridejo na izmenjavo na UP, pa smo v letu 2012 izdali tudi novo publikacijo v angleškem jeziku z
vsemi podatki o študiju in bivanju pri nas.
Število izmenjav študentov med vsemi štirimi slovenskimi univerzami v okviru programa nacionalne
mobilnosti, ki ga je podprla Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS), ostaja zelo nizko. Za
promocijo in izvajanje tega programa niso predvidena dodatna sredstva in tudi interes študentov
ostaja majhen.
Kakovost
V letu 2012 se je UP aktivno pripravljala na podaljšanje akreditacije UP. Postopek je bil izveden
skladno z ZViS in Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Aktivnosti za pripravo vloge za podaljšanje akreditacije so se pričele v mesecu marcu 2012, julija 2012
je bila vloga poslana na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), avgusta pa
so bile poslane še zahtevane priloge v angleškem jeziku. Obisk skupine strokovnjakov, ki jih je
imenoval svet NAKVIS, je potekal v mesecu decembru. Poročilo skupine strokovnjakov je UP prejela
februarja 2013. Prav tako so bile v letu 2012 izvedene že reakreditacije nekaterih študijskih programov
članice UP.
Investicije
Univerzo na Primorskem, torej vse članice, v zadnjih letih zaznamuje hitra rast tako študijske kot
raziskovalne dejavnosti, večanje števila študentov, zato se srečujejo z vse večjo prostorsko stisko,
pomanjkanjem študentskih ležišč ter pomanjkanjem virov za financiranje investicijskega vzdrževanja in
nakupa nove opreme.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so bili nekateri cilji le delno realizirani predvsem
zaradi izpada proračunskih sredstev za leto 2012 za investicije in investicijsko vzdrževanje. Zaradi
navedenega je UP sprejela Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016 (št. 3761-01/2012
z dne 5.11.2012), ki je bil oblikovan na podlagi načrta razvojnih programov proračuna RS in možnostih
za pridobitev drugih sofinacerskih sredstev.
Na podlagi uveljavitve ZUJF-a so bile članice primorane znižati porabo lastnih sredstev pri nakupu
opreme in izvedbi investicijsko vzdrževalnih del.
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Kadrovska politika in zaposlovanje
Na kadrovskem področju je UP v letu 2012 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi ter sanacijskim
ukrepom za posamezne članice. Realizacija načrtovanih novih zaposlitev je nižja od načrtovanih v
vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene v primerih, ko so bili pridobljeni novi
projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena izvedba študijskih programov (prva
izvedba novih študijskih programov in večje število študentov).
Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011, programom dela UP 2012 in
rebalansom programa dela UP za leto 2012 zmanjšalo na 723 oseb (604,22 FTE), kar predstavlja 3,72
(3,96 FTE) % zmanjšanje vseh zaposlitev.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom
2011 znižalo s 329 oseb na 319 oseb, oziroma z 246,40 FTE na 245,40 FTE, kar predstavlja 3,03 (
0,4 FTE) % znižanje.
Število zaposlenih raziskovalcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo s 191
oseb na 181 oseb oziroma s 152,80 FTE na 135,63 FTE, kar predstavlja 5,23 ( 11,23 FTE) %
zmanjšanje.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011
zmanjšalo z 223 oseb na 214 oseb oziroma z 220,43 FTE na 211,60 FTE, kar predstavlja 4,03 ( 4
FTE) % zmanjšanje.
Skladno z določbami ZUJF se je v letu 2012 upokojilo 5 oseb, od tega sta se 2 osebi delno upokojili.
Ravno tako v letu 2012 beležimo 1 redno upokojitev.
Nižjo realizacijo v primerjavi s planom in rebalansom plana dela beležimo tudi pri pogodbenih
sodelavcih. V rebalansu plana dela smo predvidevali zmanjšanje števila pogodbenih izvajalcev z 269
(66,90 FTE) na 260 (58,10 FTE). Je pa v premerjavi z letom 2011 višje število pogodbenih sodelavcev
za 0,92%, delež v FTE, kateri odpade na pogodbeno delo pa je nižji za 8,77%. Na dan 31.12.2012 je
tako število pogodbenih sodelavcev 218 (42,54 FTE). Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju pedagoškega procesa.
Finančno poslovanje
Na delovanje UP je v letu 2012 močno vplivala težka finančna situacija v državi in v EU. Sredstva po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov so se v letu 2012 zmanjšala za
744.679 EUR ali za 5,52% glede na predhodno leto.
V letu 2012 resorno ministrstvo ni dodelilo UP nikakršnih sredstev za investicijsko vzdrževanje,
opremo za izvajanje študijske dejavnosti in za investicije.
Poslovanje UP so v letu 2012 dodatno oteževale velike likvidnostne težave, ki so bile posledica
zamika nakazil za projekte EU zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja ustreznosti posredovanih
poročil in zahtevkov.
UP kot celota pa je predvsem zaradi varčevalnih ukrepov, sanacijskih programov, določil Zakona za
uravnoteženje javnih financ in prihodkov od šolnin dosegla 189.179,00 EUR presežka prihodkov nad
odhodki.
Varčevalni program
V letu 2012 smo na ravni UP izvedli 16 javnih naročil oz. izborov najugodnejših ponudnikov za
storitve/nakupe, ki jih potrebujemo na vseh članicah in rektoratu. Pri izvedbi javnih naročil je univerza
ustvarila prihranek v višini cca. 30.000,00 EUR.
Notranji nadzor in načrt integritete
Na podlagi izvedenega notranjega revidiranja iz leta 2011 so bili v letu 2012 izvedeni postopki
notranjih nadzorov v skladu s priporočili revizijske hiše. Izveden je bil notranji nadzor zunanje
revizorske hiše za članico UP ZRS.
Rektor je na podlagi načrta notranjega nadzora za leto 2012 imenoval 15 delovnih skupin za nadzor
nad vsemi področji poslovanja UP. Na podlagi poročil delovnih skupin so bili izvedeni korektivni ukrepi
na posameznih članicah, kjer je bilo to potrebno.
Skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je UP sprejela Načrt integritete.
To je dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije; vsebuje
predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev.
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor

1. POROČILO REKTORJA

UP – LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

5

2. VIZIJA
2.1 VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je:
- povečati ponudbo študijskih programov izvedenih na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim
povečanjem vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;
- povečati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven;
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.

2.2 POVZETEK PROGRAMA REKTORJA O VIZIJI RAZVOJA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
§1. Redefinicija identitete in poslanstva.
Potreben je premik k proaktivnemu delovanju v širšem okolju za notranjo učvrstitev univerze, s
čimer bo UP lahko uspešno razvijala svojo znanstveno domišljijo in kreativne potenciale.
§2. Prostor za mlade, ki so prihodnost sveta.
UP mora pri iskanju sprožilcev novih idej za razvoj paziti na ustrezno zastopanost in opolnomočenje
mladih ljudi.
§3. Tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem nasploh.
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
(povezava z osnovnim in srednjim šolstvom, iskanje vezi z gospodarstvom, sodelovanje z lokalno
skupnostjo).
§4. Uravnotežena celota avtonomnih članic.
Urejeni medsebojni odnosi harmonično spetih članic so predpogoj za uspešno delovanje univerze.
Decentralizirana notranja struktura univerze bo omogočila njeno integracijo z racionalno uporabo
univerzitetne infrastrukture.
§5. Znanstvena odličnost.
Z dosledno internacionalizacijo izobraževanja in raziskovanja bo UP dosegla cilj postati znanstveno
prestižna univerza.
§6. Onkraj znanega usmerjena radovednost.
Mednarodno priznanim predavateljem in prepoznavni UP mora slediti korak pridobivanja
najperspektivnejših slovenskih in tujih študentov. Prodorna univerza mora vsebovati tudi neformalni
prostor preizkušanja najbolj nenavadnih znanstvenih idej in zamisli - imenujmo ga Svobodna
Katedra.
§7. Prostorska infrastruktura in staro mestno jedro v Kopru.
V današnjih kriznih časih je potrebno na novo premisliti smiselnost in časovno izvedljivost prostorskih
načrtov nadaljnjega razvoja univerze. Premišljena prostorska infrastruktura je pogoj za razvoj
uravnotežene in usrediščene univerze, ki zagotavlja ustvarjalni razvoj, delavnost in odzivnost,
notranjo ubranost, odličnost in mednarodno prepoznavnost.
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2.3 KLJUČNI KORAKI RAZVOJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM PO TEMELJNIH
PODROČJIH DELOVANJA
Izobraževanje
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu.
Razvoj usklajenega raziskovalnega in izobraževalnega dela bo povezoval UP s širšim družbenim
okoljem. Pomembno je povezovanje Univerze z osnovnim in srednjim šolstvom, ki mu lahko preko
skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov dodaja visokošolski pridih in obenem
zagotovi nenehni priliv bodočih študentov. S promocijo študijskih programov in sistematično rastjo
kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela bomo povečali vpis tujih študentov. Vpis tujih
študentov bo povečan z razvojem novih interdisciplinarnih študijskih programov, ki bodo deloma ali v
celoti izvajani v angleškem jeziku.
S spodbujanjem študentov, da si v okviru zunanje izbirnosti, izberejo ne le sorodne, ampak tudi po
smeri zelo različne študijske predmete, bo študentom omogočen vpogled tudi v druga študijska
področja.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja, še posebej študent. Študente, posebno
podiplomskega študija, je potrebno vključevati v raziskovalno delo, ki naj bo strokovno in dosledno
mentorirano. Pri tem je posebno pomembna vloga učitelja –raziskovalca.
Raziskovanje: temelj znanstvene odličnosti univerze in temelj kakovostnega pedagoškega dela
Univerza je inštitucija, katere poslanstvo ni samo podajanje znanja, temveč tudi iskanje in kreiranje
novega (kvalitetnega in relevantnega) znanja. S ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora
UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih
skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju tega cilja je pomembno, da je univerza prostor
ljudi (raziskovalcev, predavateljev, študentov), ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh
ciljev trdo delati, ter da univerza vzpostavi svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi
(lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna industrija). Povezovanje med izobraževalnim in
raziskovalnim procesom pa seveda zagotavlja vključevanje raziskovalcev v študijski proces. Prav
zaradi tega je raziskovanje tudi temelj pedagoškega dela. Da bi UP še okrepila svojo raziskovalno
naravnanost, mora:
preko pridobivanja mladih raziskovalcev ter zaposlovanja kvalitetnih (tujih, predvsem mladih)
raziskovalcev aktivno skrbeti za svoj raziskovalni podmladek;
v svoje raziskovalno delo vključiti slovensko znanstveno diasporo;
zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja;
aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov;
spodbujati mlajše raziskovalce, da si pridobijo raziskovalne izkušnje na najodličnejših
raziskovalnih inštitucijah v tujini (nekajmesečna vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v
tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav njihovih mentorjev s tujimi univerzami);
povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo (znanstveni članki, znanstvene
monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) ter se preko le-te vzpostaviti kot globalno
referenčno vozlišče;
prizadevati si, da na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih dosežemo najvišjo svetovno
raven.
Študijsko-raziskovalna dejavnost in okolje
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
z delovanjem v treh smereh. Prva smer je povezava s širšim okoljem preko pedagoške in raziskovalne
dejavnosti univerze. V tej smeri se je potrebno osredotočiti na osnovnošolsko in srednješolsko
populacijo. Preko skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov lahko osnovnemu in
srednjemu šolstvu dodamo visokošolski pridih, sebi pa zagotovimo nenehni priliv bodočih študentov.
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Raziskovanje jim je potrebno približati na njim jasen in privlačen način, preko poletnih šol, poljudnih in
strokovnih predavanj, itd. Druga smer je povezovanja univerze z gospodarstvom. Na področju
univerzitetnega delovanja se dandanes v svetu največ sprememb dogaja prav na področju
sodelovanja med univerzo in industrijo. Če še nekaj desetletij nazaj industrija ni neposredno
sodelovala z univerzitetnimi raziskovalci, je danes stanje (vsaj ponekod) bistveno drugačno. Univerza
na Primorskem pri teh trendih ne sme zaostati, temveč jim mora z vso vnemo in z vsemi potenciali
slediti. Uspešnim primerom sodelovanja z industrijo iz lokalnega okolja (Luka Koper) je potrebno
smelo in drzno dodati uspešne primere sodelovanja z mednarodno industrijo. Sodelovanje z industrijo
mora preseči prevečkrat zgolj formalno aplikativne raziskovalne projekte in preiti na neformalni »Think
Tank« - skupno platformo rojevanja in udejanjanja idej, pobud ter rešitev, ki lahko vodijo h globalno
uspešni slovenski blagovni znamki. Tretja smer pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo, za katero
mora biti univerza hitro odziven katalizator projektov pomembnih za njen razvoj.

Mednarodna dejavnost
Znanstvena odličnost se prepleta z vpetostjo univerze v mednarodne znanstvene, izobraževalne,
gospodarske, umetniške in humanitarne projekte, dejavnosti in sodelovanje, ki dvigujejo ugled
univerze v lokalnem in globalnem okolju hkrati pa prispevajo k dobrobiti celotne globalne skupnosti. S
ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in
raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih skozi zrelo akademsko tekmovalnost:
spodbuditi mora (predvsem) mlajše ljudi pri odhodih v tujino - in v ta namen polno udejanjiti koncept
sobotnega leta - in obenem vključiti tuje (visoko uveljavljene ter mlade nadebudne) strokovnjake v
svoje študijske procese. Mednarodno vpetost UP predstavlja preko mreže partnerskih visokošolskih,
znanstvenih, umetniških, raziskovalnih institucij, vladnih in nevladnih organizacij s katerimi v
enakomerni dinamiki sodeluje na področjih znanstvenega in pedagoškega sodelovanja, pridobivanju
tujih študentov, izmenjav študentov, gostovanju velikanov znanstvene in raziskovalne misli, ter preko
projektov povezanih z evropskimi in svetovnimi znanstveno izobraževalnimi ter gospodarskimi
institucijami v okviru delovnih praks, izmenjav, gostovanj in obiskov, raziskovalcev, študentov,
visokošolskih profesorjev, strokovnjakov in umetnikov. Izkazana dobra praksa so nekajmesečna
vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav
njihovih mentorjev s tujimi univerzam, inštituti in gospodarskimi institucijami. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti tudi slovenski znanstveni diaspori in jo vključiti v domač univerzitetni prostor.
Obenem se lahko UP z organizacijo različnih izobraževalno-raziskovalnih dogodkov, mednarodnih
znanstvenih, gospodarskih in strokovnih konferenc, okroglih miz in umetniških dogodkov, vzpostavi kot
globalno referenčno vozlišče. Internacionalizacija bo zaokrožena z vzporednim izvajanjem izbranih
študijskih programov v angleškem jeziku, hkrati pa podpirala tečaje in seminarje slovenskega jezika za
tuje študente v izmenjavi in vse, ki bodo želeli spoznati slovenski jezik.

Ekonomika in finance
V smislu zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev, ki so nujno potrebni za uresničevanje
slehernega razvojnega programa in strategije, je ključen spopad z naslednji izzivi: rast prihodkov,
namenjenih financiranju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, zagotavljanje dodatnih sredstev za
financiranje razvojnih načrtov, ter vzpostavitev sistema za spremljanje stroškovne učinkovitosti
delovanja rektorata in vseh članic Univerze.
Način financiranja, ki je bil uveden s sprejetjem Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, in je veljaven od leta 2003, ne pogojuje financiranja visokošolskih zavodov s
cilji zagotavljanja njihove učinkovitosti in kakovosti delovanja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo je tako pripravilo novo uredbo, ki v svoji zasnovi sicer opredeljuje način izračuna letnih
sredstev na nivoju visokošolskega zavoda, vendar hkrati dopušča univerzam oblikovanje lastnega
modela delitve sredstev. V tem smislu je potrebno oblikovati model delitve proračunskih finančnih
sredstev, ki bo temeljil na pravičnosti in transparentnosti in bo spodbujal kakovost ter hkrati
zagotavljal stabilnost delovanja članic.
Na področju kadrovske politike se skoraj vse članice Univerze se soočajo s problemom neugodnega
razmerja med številom visokošolskih učiteljev ter številom administrativnih delavcev. Hkrati je zaradi
zakonodaje uspešnim članicam skoraj onemogočeno angažiranje uglednih učiteljev in strokovnjakov iz
tujine in prakse. Zato je potrebno oblikovati koncept kadrovske politike, ki ne bo odvisen zgolj od
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finančnega položaja članice, temveč bo odvisen od njene dobre in učinkovite organiziranosti ter
sposobnosti zagotavljanja pogojev, ki bodo spodbujale k dobrim rezultatom in medsebojnim odnosom.
Potrebno je vzpostaviti sistem stimulativnega nagrajevanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev,
ki bo v okviru zakonskih in ekonomskih možnosti nagrajeval in spodbujal akademsko kakovost in
odličnost. Opraviti velja premislek o prednostih in slabostih izstopa zaposlenih iz sistema javnih
uslužbencev, ki ga ponuja novi Nacionalni program visokega šolstva.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
3.1 POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
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.

3.2 VREDNOTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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4. PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
4.1 ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je dne 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil
dne 7. 2. 2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03. Z vpisom v sodni register Okrožnega sodišča v
Kopru je UP dne 17. 3. 2003 postala pravni subjekt. Članice UP, z izjemo Študentskih domov (UP ŠD)
in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (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).
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 85/2011 je bil 25. 10. 2011 objavljen Odlok o spremembah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E; odlok) v katerem sta dodani novi članici
Univerze na Primorskem, in sicer Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) in Univerzitetna knjižnica (UP
UK).
Dne 28. 11. 2011 so bile v Uradnem listu Republike Slovenije objavljene Spremembe in dopolnitve
Statuta Univerze na Primorskem s katerimi se je uskladilo spremembe v Odloku o spremembah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem ter določilo organe UP UK. Organi novih članic se
morajo tako oblikovati najkasneje do 28. 2. 2012, nato pa bo tudi predlagan vpis novih članic in
njihovih zastopnikov v sodni register.
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03 in spremembe) in Statut UP (Ur.l. RS,
št. 124/08-UPB1 in spremembe) 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.
Nastopanje univerze v pravnem prometu
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 z 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 spodjnem organigramu.
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ORGANIGRAM 1: ČLANICE IN PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA GRAJENO
OKOLJE

FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

FAKULTETA ZA
MANAGEMENT

FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

PEDAGOŠKA FAKULTETA

FAKULTETA ZA TURISTIČNE
ŠTUDIJE - TURISTICA

FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU

ZNANSTVENORAZISKOVALNO SREDIŠČE

INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

ŠTUDENTSKI DOMOVI

VISOKA ŠOLA ZA DIZAJN*

Opomba: * Pridružena članica Univerze na Primorskem.
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ORGANIGRAM 2: ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC

ORGANI PEDAGOŠKIH IN RAZISKOVALNIH ČLANIČ

ORGANI DRUGIH ZAVODOV – ČLANIC UNIVERZE
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ORGANIGRAM 3: UPRAVA UNIVERZE
REKTORAT

REKTOR
Prorektor za študijske zadeve

Prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Prorektor za mednarodno
sodelovanje

Prorektor za ekonomiko in finance

Glavni tajnik
TAJNIŠTVO
Sektor za
izobraževanje

Sektor za
mednarodno
sodelovanje
Sektor za pravne in
kadrovske zadeve

Sektor za informatiko
Samostojna služba
za kakovost

KABINET

Sektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno
ter umetniško delo

UNIVERZITETNI CENTRI
Center za razvoj
in prenos znanja

Center za mednarodno
sodelovanje

Založba Univerze
na Primorskem

Center za šport
Sektor za finance in
računovodstvo
Sektor za investicije in
investicijsko vzdrževanje
Sektor za splošne
zadeve
Samostojna služba za
nadzor

Podiplomska šola

Univerzitetne
katedre
Univerzitetna katedra za
večjezičnost in medkulturnost
Katedra za trženje in
tržno komuniciranje

Katedra za pravo

Katedra za
podjetništvo

ČLANICA
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VODSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM
TABELA 1: VODSTVO
Vodstvo
Rektor

prof. dr. Dragan Marušič

Prorektorica za študijske zadeve

izr. prof. dr. Nadja Plazar

Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo

izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski

Prorektor za ekonomiko in finance

izr. prof. dr. Rok Strašek

Glavni tajnik

Ingrid Kocjančič

ORGANI UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJIHOVA DELOVNA TELESA
TABELA 2: ORGANI
Organi
Rektor

prof. dr. Dragan Marušič

Senat

Luca Basiaco (predstavnik študentov)2,prof. dr. Roberto Biloslavo (UP Fakulteta za management);
izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP Pedagoška fakulteta), doc. dr. Aleksandra Brezovec (UP Fakulteta
za turistične študije – Turistica), prof. dr. Andrej Brodnik (UP Inštitut Andrej Marušič), Ken Cotič
(predstavnik študentov)3, prof. dr. Mara Cotič (UP Pedagoška fakulteta), Seit Demiri (predstavnik
študentov), Anis Dulić (predstavnik študentov), prof. ddr. Mitja Guštin (UP Znanstveno-raziskovalno
središče), doc. dr. Gašper Jaklič (UP inštitut Andrej Marušič), izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP
Fakulteta za turistične študije – Turistica), Olga Kaliada (predstavnica študentov), Aleš Krošl
(predstavnik študentov), doc. dr. Klavdija Kutnar UP (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije), izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić (UP Fakulteta za management), izr.
prof. dr. Vida Medved Udovič (UP Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr. Vesna Mikolič (UP Fakulteta za
humanistične študije), izr. prof. dr. Helena Nemec Rudež (UP Fakulteta za turistične študije –
Turistica), izr. prof. dr. Aleksander Panjek (UP Znanstveno-raziskovalno središče)4, izr. prof. dr. Egon
Pelikan (UP Fakulteta za humanistične študije), dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik (UP Znanstvenoraziskovalno središče), izr. prof. dr. Nadja Plazar (UP Fakulteta za vede o zdravju), doc. dr. Tamara
Poklar Vatovec (UP Fakulteta za vede o zdravju), prof. dr. Lenart Škof (UP Fakulteta za humanistične
študije), doc. dr. Andraž Teršek (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije), prof. dr. Anita Trnavčević (UP Fakulteta za management), doc. dr. Vito Vitrih (UP Inštitut
Andrej Marušič),5 doc. dr. Janez Žibert (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP Fakulteta za vede o zdravju)

Upravni odbor

Vanda Rode (predstavnica ustanovitelja, predsednica UO UP), izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
(predstavnik univerze, namestnik predsednice UO UP), Bruno Korelič (predstavnik ustanovitelja),
prof. dr. Livio Jakomin (predstavnik ustanovitelja), Vojko Čok (predstavnik delodajalcev),Tanja Marsič
(predstavnica univerze), doc. dr. Gorazd Bajc (predstavnik univerze), doc. dr. Marko Orel
(predstavnik univerze), Aleksander Tošić (predstavnik študentov)

Študentski svet

Seit Demiri, predsednik ŠS UP FHŠ in predsednik ŠS UP (UP Fakulteta za humanistične študije),
Matej Rodela, podpredsednik ŠS UP FHŠ (UP Fakulteta za humanistične študije), Anis Dulič,
predsednik UP FM (UP Fakulteta za management), Endira Lozić, podpredsednica UP FM (UP
Fakulteta za management), Olga Kaliada, predsednica ŠS UP FAMNIT (UP Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije), Aleksandar Tošić, podpredsednik ŠS UP FAMNIT (UP
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), Sabina Viščak, predsednica ŠS
UP PEF (UP Pedagoška fakulteta), Anastassia Kaliada, podpredsednica UP PEF (UP Pedagoška
fakulteta), Nejc Velikonja, predsednik ŠS UP FTŠ Turistica (UP Fakulteta za turistične študije –
TURISTICA), Peter Flego, podpredsednik ŠS UP FTŠ Turistica, (UP Fakulteta za turistične študije –
TURISTICA), Ken Cotič, predsednik ŠS UP FVZ in podpredsednik ŠS UP (UP Fakulteta za vede o
zdravju), Aleš Krošl, podpredsednik ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Aleš Ferjančič,
tajnik ŠS UP (član ŠS UP Fakultete za humanistične študije)

Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata dne 22.11.2011.

2

Nejc Velikonja (21. 9. 2011 - 22. 2. 2012).
Zlatan Ljubijankić (21. 9. 2011 - 22. 2. 2012).
Prof. dr. Darko Darovec (od 21. 9. 2011 do 24. 9. 2012 ko je imenovanemu prenehalo delovno razmeje in s tem tudi funkcije
na katere je bil izvoljen)
5
Doc. dr. Vito Vitrih (21. 9. 2011 - 28. 3. 2012), doc. dr. Boris Horvat (28. 3. 2012 - 31. 5. 2012).
3
4
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Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, 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 oziroma skupne tehnološke podlage.
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 in strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela
univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni
akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, 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. Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
traja dve leti, iz vrst študentov pa dve leti.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP 31 članov.
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 ustanovitelja, 4 predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost in 1. predstavnika
drugih delavcev UP, predstavnika študentov 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 določajo Pravila o delu ŠS UP in ŠS članic UP. ŠS UP sestavljajo predsedniki študentskih
svetov članic po funkciji in po en predstavnik ŠS članice UP. Mandat članov traja eno leto. Sestava ŠS
UP za študijsko leto 2011/12 šteje 11 članov.
TABELA 3: KOMISIJE ORGANOV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

izr. prof. dr. Maja Čemažar, predsednica (UP Fakulteta za
vede o zdravju)

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

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

izr. prof. dr. Štefko Miklavič, predsednik (prorektor za
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP)

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Ksenija Vodeb, predsednica (UP Fakulteta za
turistične študije – Turistica, predsednica)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
UP (KMMS UP)

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, predsednica (prorektorica
za mednarodno sodelovanje UP)

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

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)
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Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske
programe Univerze na Primorskem (KP UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Disciplinska komisija UP (DK UP)

Mojca Bizjak, predsednik (UP Fakulteta za vede o zdravju)

Komisija za tutorstvo (KT UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Komisije Upravnega odbora

Predsednik

Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov UP

Barbara Morato, predsednica (predstavnica rektorata)

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

ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE UNIVERZE NAPRIMORSKEM
TABELA 4: ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP)

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, vodja (prorektorica za
mednarodno sodelovanje UP)

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Center za šport

Predstojnik še ni imenovan.

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)

Alen Ježovnik, vodja (od 18. 5. 2010 do 18. 5. 2014)
doc. dr. Jonatan Vinkler, glavni urednik (od 18. 5. 2010 do
18. 5. 2014)

Podiplomska šola UP (POŠ UP)

prof. dr. Lucija Čok, predstojnica (od 21. 10. 2011 do 21. 10.
2013)

Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost

prof. dr. Lucija Čok, v.d. predstojnice (Sklep o ustanovitvi
katedre, št. 0714-273/07)6

Katedra za pravo

Za konstituiranje katedre je bil zadolžen prof. dr. Rado
Bohinc (Sklep o ustanovitvi št. 0714-18/09)

Katedra za trženje in tržno komuniciranje

doc. dr. Aleksandra Brezovec, predstojnica (od 5. 4. 2012 do
5. 4. 2014)

Katedra za podjetništvo

n.p.

ČLANICE IN PRIDRUŽENA ČLANICA TER ODGOVORNE OSEBE ČLANIC
UP vključuje enajst (11) članic in eno (1) pridruženo članico, in sicer (članice navajamo po zaporedju
iz Statuta UP):
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO)
2. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
3. Fakulteta za management (UP FM)
4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
5. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
6. Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ - Turistica)
7. Fakuletat za vede o zdravju (UP FVZ)
Raziskovalna zavoda
8. Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS)
9. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)

6

Izr. prof. dr. Sonja Starc (od 12. 2. 2013 do 12 .2. 2015)
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Drugi zavod
10. Študentski domovi (UP ŠD)
11. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
Pridružena članica
12. Visoka šola za dizajn (VŠD)
TABELA 5: ODGOVORNE OSEBE ČLANIC UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekan/pomočnik
direktorja

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za grajeno okolje
(UP FGO)

doc. dr. Boštjan Bugarič, v.d.
dekana

Fakulteta za humanistične
študije (UP FHŠ)

izr. prof. dr. Gorazd
Drevenšek, v.d. dekana

/
doc. dr. Neva Čebron

/
Maja Bratuš Vidmar, tajnik

izr. prof. dr. Irena Lazar
doc. dr. Gregor Pobežin
doc. dr. Gregor Kovačič

Fakulteta za management
(UP FM)

prof. dr. Anita Trnavčevič,
dekanja

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal,
prodekan za izobraževanje študijski programi 1. in 2.
stopnje

Silvija Benčič, tajnik

izr. prof. dr. Andrej
Bertoncelj, prodekan za
izobraževanje - študijski
programi 3. stopnje
prof. dr. Roberto Biloslavo,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo (1.1.2013
dalje)7
doc. dr. Igor Stubelj,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov
(od 1.12.2012 dalje)8
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)

doc. dr. Klavdija Kutnar,
dekanja

doc. dr. Martin Milanič,
prodekan za študijske
zadeve

Nataša Vraneš, tajnik

doc. dr. Marko Orel,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
Pedagoška fakulteta (UP
PEF)

prof. dr. Mara Cotič, dekanja

doc. dr. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve

Tanja Marsič, tajnik

izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
prodekan za znanstvenoraziskovalno in umetniško
delo ter kakovost in razvoj
izr. prof. dr. Vida MedvedUdovič, prodekanja za
študentske zadeve,
doc. dr. Sonja Starc,
prodekanja za mednarodno
sodelovanje in založništvo
Fakulteta za turistične
študije – Turistica (UP FTŠ Turistica)

7
8

prof. dr. Anton Gosar, dekan

doc. dr. Aleksandra
Brezovec, prodekanja za
sodelovanje s poslovnim
okoljem

Ingrid Orel, tajnik

Do 31.12.2012 je funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno delo opravljal izr. prof. dr. Mitja Ruzzier.
Do 30.11.2012 je funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno delo študentov opravljal doc. dr. Bojan Nastav.
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič, prodekanja za
študijsko dejavnost
izr. prof. dr. Igor Jurinčič,
prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Fakulteta za vede o zdravju
(UP FVZ)

prof. dr. Andrej Cör, dekan

prof. dr. Darja Barlic
Magajna, prodekanja za
študijske zadeve

Nela Rajčič, tajnik

doc. dr. Tamara Poklar
Vatovec, prodekanja za
študentske zadeve
izr. prof. dr. Maja Čemažar,
prodekanja za raziskovalno
in razvojno dejavnost
Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče (UP ZRS)

izr. prof. dr. Primož Dolenc,
pomočnik direktorja za
finance10

izr. prof. dr. Aleksander
Panjek, v.d. direktorja9

Polona Matekovič,
svetovalka direktorja12

Sebastjan Rosa, pomočnik
direktorja za mednarodne
projekte11
Inštitut Andrej Marušič (UP
IAM)

Martina Kos Marušič,
svetovalka direktorja

doc. dr. Vito Vitrih, direktor
Drugi zavodi

Študentski domovi (UP ŠD)

Astrid Prašnikar, direktorica

Univerzitetna knjižnica (UP
UK)

Petruša Miholič, v.d.
direktorja

Višnja Krečič, tajnik

Pridružena članica13
Visoka šola za dizajn

Miha Matičič, direktor
prof. dr. Jože Vižintin, dekan

izr. prof. dr. Simona Jevšnik,
prodekanja za študijske
zadeve

mag. Uroš Ferlin, tajnik

izr. prof. dr. Jasna Hrovatin,
prodekanja za raziskovalno
dejavnost
Doc. Lenka Kavčič, v.d.
prodekanje za umetniško
dejavnost
Petra Beve, prodekanja za
mednarodno dejavnost
9

Od 1. 1. 2012 je funkcijo direktorja opravljal dr. Darko Darovec, od 3.10.2012 je bil s sklepom rektorja št. 1142-43/2012 za v.d.
direktorja imenovan dr. Aleksander Panjek.
Razrešeni pomočniki direktorja:
dr. Egon Pelikan, pomočnik direktorja za mednarodno sodelovanje do 24.9.2012,
dr. Boris Kryštufek, pomočnik direktorja za raziskovalno infrastrukturo do 24.9.2012,
dr. Mateja Sedmak, pomočnica direktorja za raziskovalno dejavnost do 24.9.2012.
10
Dr. Primož Dolenc, pomočnik direktorja za finance od 16. 11. do izteka mandata v.d. direktorja oz. do 2.4.2013.
11
Sebastjan Rosa, pomočnik direktorja za mednarodne projekte od 16. 11. do izteka mandata v.d. direktorja oz. do 2.4.2013.
12
Mateja Krmelj, svetovalka direktorja do 31. 08. 2012, Špela Žužek, svetovalka direktorja od 1. 09. 2012 do 11.10.2012,
Polona Matekovič, svetovalka direktorja od 1.11.2012 do 23.1.2013 zaradi nadomeščanja Urške Leban Guzej zaradi dopusta za
nego otroka.
13
26. januarja 2011 sta Univerza na Primorskem in Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali pogodbo o pridružitvi
VŠD k univerzi. Kandidatka je za pridruženo članstvo zaprosila v marcu 2009, v vmesnem času so bili izvedeni vsi potrebni
postopki, ki jih predvideva Statut UP, dne 16. 12. 2010 je k pridružitvi podal soglasje UO UP, dne 22. 12. 2010 pa Senat UP.
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 preko 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.
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

mag. Veronika Gruden,
prodekanja za kakovost in
družbeno odgovornost

ZAPOSLENI
TABELA 6: PREGLED ZAPOSLENIH (ŠTEVILO OSEB) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7

8

8

10

11

9

9

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

357

315

298

302

317

328

319

Raziskovalci- H

134

119

140

145

159

191

181

Administrativno in tehnično osebje- J

147

152

180

191

218

224

214

SKUPAJ

645

594

626

648

705

752

723

Vodstvena delovna mesta -B

TABELA 7: PREGLED ZAPOSLENIH (V FTE) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vodstvena delovna mesta -B

5,24

6,00

6,65

9,33

11,10

9,9

11,6

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

187,17

205,30

205,18

217,29

231,39

246

245,40

Raziskovalci- H

73,96

83,10

104,12

113,49

121,15

152,80

135,63

Administrativno in tehnično osebje- J

140,66

140,20

185,55

186,43

216,10

220,43

211,60

SKUPAJ

407,03

434,60

501,50

526,54

579,70

629,1

604,22
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu.
Razvoj usklajenega raziskovalnega in izobraževalnega dela bo povezoval UP s širšim družbenim
okoljem. Pomembno je povezovanje Univerze z osnovnim in srednjim šolstvom, ki mu lahko preko
skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov dodaja visokošolski pridih in obenem
zagotovi nenehni priliv bodočih študentov. S promocijo študijskih programov in sistematično rastjo
kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela bomo povečali vpis tujih študentov. Vpis tujih
študentov bo povečan z razvojem novih interdisciplinarnih študijskih programov, ki bodo deloma ali v
celoti izvajani v angleškem jeziku.
S spodbujanjem študentov, da si v okviru zunanje izbirnosti izberejo ne le sorodne, ampak tudi po
smeri zelo različne študijske predmete, bo študentom omogočen vpogled tudi v druga študijska
področja.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja, še posebej študent. Študente, posebno
podiplomskega študija, je potrebno vključevati v raziskovalno delo, ki naj bo strokovno in dosledno
mentorirano. Pri tem je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
TABELA 8: ŠTUDIJSKA PODROČJA PO POSAMEZNIH ČLANICAH UP, RAZVRŠČENA V SKLADU Z UREDBO, KI UREJA
UVEDBO IN UPORABO KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FGO

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo

UP FHŠ

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina), (21)
umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede

UP FM

(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede

UP FAMNIT

(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (62) kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo okolja

UP PEF

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP FVZ

(72) zdravstvo

Opomba: članica v ustanavljanju Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) ima študijska področja: (42)
vede o živi naravi, (72) zdravstvo, (81) osebne storitve ter (86) varovanje.

Dodiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2012) akreditiranih 40 dodiplomskih študijskih 1. stopnje
programov, od tega je 32 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Nebolonjski dodiplomski študijski programi so v izteku izvajanja, na petih programih so vpisani še
absolventi.
TABELA 9: ŠTEVILO AKREDITIRANIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

UP FHŠ

19

12

-

-

19

12

UP FM

1

1

2

2

3

3

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1.stopnja
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UP FAMNIT

9

8

-

-

9

8

UP PEF

2

2

1

1

3

3

UP FTŠ Turistica

1

1

3

3

4

4

UP FVZ

-

-

2

2

2

2

Skupaj

32

24

8

8

40

32

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1.stopnja
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Podiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2012) akreditiranih 33 magistrskih študijskih programov
2. stopnje ter 14 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Nebolonjski podiplomski študijski
programi so v izteku izvajanja, na štirih programih so vpisani še absolventi.
UP ima akreditirane tudi interdisciplinarne študijske programe, pri pripravi in izvedbi katerih sodeluje
več članic UP, in sicer magistrske študijske programe 2. stopnje:
- Dediščinski turizem (nosilka UP FTŠ Turistica, sodelujeta UP FHŠ ter UP ZRS),
- Upravljanje trajnostnega razvoja (nosilka UP FM, sodelujejo: UP FHŠ, UP FVZ ter UP ZRS),
- pedagoške študijske programe: Italijanistika, Slovenistika ter dvopredmetni: Zgodovina, Geografija
in Slovenistika (nosilka UP FHŠ, sodeluje UP PEF).
UP ima akreditiran skupni magistrski študijski program 2. stopnje Morska biologija (UP FAMNIT skupaj
z Univerzo v Trstu).
V postopek obravnave in akreditacije na NAKVIS je skupni magistrski študijski program 2. stopnje
Latinsko-ameriške študije, ki ga je UP FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP pripravila v
konzorciju Univerza na Primorskem - Slovenija, Univerza Megatrend, Beograd - Srbija, Univerza Pecz,
Pecz - Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid – Španija.
TABELA 10: ŠTEVILO AKREDITIRANIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

UP FHŠ

14

10

7

7

21

17

UP FM

4

3

1

1

5

4

UP FAMNIT

7

4

3

3

10

7

UP PEF

4

3

2

2

6

5

UP FTŠ Turistica

2

2

1

1

3

3

UP FVZ

2

2

-

-

2

2

Skupaj

33

24

14

14

47

38

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

DR, 3. stopnja
2012/2013

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2012) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2012.
Interdisciplinarni magistrski študijski programi 2. stopnje so všteti pri posamezni nosilki (koordinatorici) programa.

Študenti in diplomanti
TABELA 11: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 (na dan 30. 10. 2012)
Redni

Izredni

Skupaj
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Vsi brez
Vsi brez
Vsi brez
absolvento Vsi vpisani absolvento Vsi vpisani absolvento
v
v
v

SKUPAJ VPISANI

5107

4088

1499

1072

6606

5160

Dodiplomski programi

3821

3132

1166

855

4987

3987

visokošolski strokovni št. programi (pred 11.
6. 2004)

15

0

17

0

32

0

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)

73

0

0

0

73

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

1975

1610

1120

841

3095

2451

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

1758

1522

29

14

1787

1536

Podiplomski programi

1286

956

333

217

1619

1173

magistrski študijski programi 2. stopnje

1286

956

128

68

1414

1024

Doktorski programi

205

149

205

149

doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)

33

2

33

2

doktorski študijski programi 3. stopnje

172

147

172

147

TABELA 12: ŠTEVILO DIPLOMANTOV V LETU 2012

Skupaj UP

dodiplomski
študijski
programi

1046

833

Magistrski študijski Specialistični št.
programi 2. stopnje
programi

74

67

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Doktorski študijski
programi 3. stopnje
in doktorski št. pr.,
sprejeti pred
11.6.2004

55

17

Dislocirane enote članic
Članice UP, poleg izvajanja študijskih programov na svojem sedežu, v študijskem letu 2012/2013
študijske programe izvajajo tudi na naslednjih dislociranih enotah:
- UP FM na dislociranih enotah v Celju in Škofji Loki;
- UP FTŠ na dislocirani enoti v Ljubljani;
- UP PEF na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah, Ljutomeru ter na Ptuju;
- UP FVZ na dislocirani enoti v Novi Gorici.
UP PEF ima tudi dve dislocirani enoti, na katerih ne izvaja pedagoškega procesa (Murska Sobota in
Nova Gorica).

PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Univerza na Primorskem s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja.
Preko različnih programov strokovnega usposabljanja in delov študijskih programov, izobraževanj,
seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih znanj in
spretnosti različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja sodeluje UP s
sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem je univerza v letu 2012 sprejela pravila in
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. Izdala je tudi prvi Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/2013, ki ga bo v prihodnje razširila z dodatnimi
aktivnostmi.
Vseživljenjsko učenje predstavlja univerzi izziv za prihodnja leta, saj ponudba širši javnosti predstavlja
enega od alternativnih virov dodatnih finančnih sredstev.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
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Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so namenjeni predvsem
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
dobi potrdilo, ki je javna listina.
V okviru študijskih programov za izpopolnjevanje je v letu 2012/2013 na UP le UP PEF izvajala
študijski program za izpopolnjevanje, in sicer Pedagoško-andragoško izobraževanje.
V postopku akreditacije sta dva študijska programa za izpopolnjevanje, in sicer Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje.
PROGRAMI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike

Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
Na UP FHŠ so v letu 2011/2012 izvedli posodobitveni program Poučevanje italijanščine. Pisna in
ustna dimenzija: pravila, raba in didaktična praksa.
Za šolsko leto 2012/2013 je UP PEF ministrstvo odobrilo izvedbo dveh posodobitvenih programov, in
sicer: Plesno ustvarjanje v vrtcu in Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev svetovalnih služb za
inkluzivno šolo na področju poklicne vzgoje, poklicnega (kariernega) svetovanja oseb s posebnimi
potrebami.
UP FTŠ Turistica je v letu 2012 pripravila šest posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanje. Od šestih prijavljenih programov je
MIZKŠ odobrilo v sofinanciranje pet programov. Programi so ponujeni v Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko
leto 2012/2013.
POLETNE ŠOLE
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter
spoznavanja različnih aktualnih tematik. Članice UP pripravljajo poletne šole iz svojih vsebinskih in
študijskih področij. Poletne šole so podrobneje opisane v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost,
tabela VŽU.
V nadaljevanju so predstavljene izvedene aktivnosti v letu 2012 po posameznih članicah UP.
UP FHŠ:
- Poletna šola META – Identitete Sredozemlja: Regionalno in (med)narodno v Sredozemlju
- Halo, tukaj slovenski Mediteran – poletni tečaj slovenskega jezika na Slovenski obali
- Poletna šola muzeologije Piran 2012
- Poletna šola Dokumentarni film na Mediteranu
UP FM je organizirala (junij, julij) mednarodno poletno šolo managementa s podnaslovom »Sources of
Unique Competitive Advantage«. Vzporedno s poletno šolo je potekala tudi delavnica »Corporate
Sponsorship and Art. UP FM je gostila tudi tuje gostujoče profesorje in s tem povečala mednarodno
vpetost fakultete ter z uspešnimi predavatelji prispevala k dvigu kakovosti študija.
UP FAMNIT:
Poletna šola za doktorske študente na Rogli,
dve poleti šoli za srednješolce v Kopru – Poletna šola iz finančne matematike in Poletna šola
Matematika je kul,
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Naravoslovni tabor za srednješolce.

UP IAM je v letu 2012 sodelovala pri organizaciji Poletne šole PhD Summer school in Discrete
Mathematics, Rogla, Slovenija, junij 2012.
Poleg aktivnosti, načrtovanih v Letnem programu dela za leto 2012, je UP FAMNIT izvedla še
naslednje aktivnosti:
ciklus predavanj za širšo javnost Izleti v matematično vesolje (7 predavanj),
ciklus predavanj za širšo javnost Biološki večeri (8 predavanj),
delavnico »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa
organizacij po standardu ISO14064«, ki je potekala 18.6.2012,
Raziskovalni dnevi iz matematike (v sodelovanju z DMFA Slovenije in UP PEF) v avgustu in
septembru 2012,
delavnico »Figa – starodavni sadež« v avgustu 2012.
UP FTŠ Turistica je nadaljevala s projektom Erasmus IP. Organizirana je bila tretja zaporedna
poletna šolo z naslovom Work, Study and Travel as a Voluntouris v kateri je sodelovalo 20
mednarodnih študentov in 6 gostujočih predavateljev. S tem je bil zaključen tri letni ciklus izvedbe
intenzivnih programov na UP FTŠ. Hkrati so se že letu 2011 znova prijavili na nov projekt Erasmus IP
preko nacionalne agencije Cmepisu in si zagotovili denarna sredstva za izvedbo novega ciklusa
poletnih šol na Turistici (2013-2015).
TEČAJI, SEMINARJI, KONFERENCE IN DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako
študentom in zaposlenim na univerzi kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori,
okrogle mize, idr. so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in
spretnosti. Prav tako pa tovrstna ponudba vseživljenjskega učenja udeležencem prinaša višjo stopnjo
kompetentnosti, ki je pomemben pozitiven dejavnik pri sodobnih hitro spreminjajočih se zahtevah trga
dela.
V nadaljevanju so predstavljene izvedene aktivnosti v letu 2012 po posameznih članicah UP.
UP FM je organizirala (november) trinajsto mednarodno znanstveno konferenco MIC – Management
International Conference, ki je potekala v Budimpešti, Madžarska. Soorganizator konference s
podnaslovom »Managing Transformation with Creativity« je bila Univerza Corvinus iz Budimpešte.
Konference se je udeležilo več kot 70 znanstvenikov in raziskovalcev iz 20 držav sveta. Konferenca je
bila namenjena povezovanju različnih pogledov sodelujočih, ki so predstavili svoje prispevke ali
izmenjali svoja mnenja na okrogli mizi.
UP FM je v juliju, v sodelovanju z UP Fakulteto za turistične študije – Turistica in z Mednarodnim
združenjem za proučevanje hitrorastočih trgov (Society for the Study of Emerging Markets),
soorganizirala konferenco z naslovom EuroConference. Konference, ki je potekala v Portorožu, se je
udeležilo več kot 60 znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov iz finančnih ustanov iz Evrope in
drugih delov sveta. Osrednja tema letošnje konference z naslovom »Global Economic and Financial
Systems: Crisis or Change?« je bila razvoj evropskih gospodarstev in s tem povezana usoda
finančnega sistema.
UP FAMNIT je izvedla več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja (ciklusi
predavanj za širšo javnost, poletne tabore, delavnice in drugo).
UP IAM je v letu 2012 sodelovala pri organizaciji naslednjih aktivnosti:
Symmetries of Graphs and Networks III, 2012, Rogla, Slovenija, junij 2012;
Ljubljana-Leoben seminar, Bovec, Slovenija, september 2012;
Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6), 2012, Portorož, Slovenija, avgust 2012 (konference
se je udeležil tudi nobelovec Sir H. Kroto);
Workshop on Combinatorial Algorithms in Bioinformatics, Koper, Slovenija, 13. september 2012;
CRM Conference on Applications of Graph Spectra in Computer Science, Barcelona, Španija,
julij 2012;
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Vseslovenska konferenca iz računalništva v oblaku CLASS Conference 2012, Bled, Slovenija,
oktober 2012;
Triple I: intuition, imagination and innovation in suicidology, Debeli rtič, Slovenija, maj 2012.

UP PEF je organizirala dvodnevno mednarodno konferenco z naslovom Aktivnosti učencev v učnem
procesu.
Na področju neformalnih oblik izobraževanja na UP FVZ organizirajo predvsem strokovna
izpopolnjevanja za mentorje kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskih programov
Zdravstvene nege in Dietetike. Na tem področju so v letu 2012 od prvotno načrtovanih osem (8),
izhodiščno vrednost tega cilja so z Rebalansom Letnega programa dela znižali na šest (6) programov
vseživljenjskega izobraževanja, izvedli skupaj pet (5) programov:
tri (3) od načrtovanih štirih (4) strokovnih izpopolnjevanj za klinične mentorje in ostale zaposlene v
zdravstveni negi, iz naslednjih tem: »Na znanstvenih dognanjih utemeljena zdravstvena nega«,
»Klinično mentorstvo v zdravstveni negi« ter »Simulatorji kot oblika poučevanja in učenja v
zdravstveni negi: simulacije urgentnih stanj«. Za vse izvedene programe so pridobili sklep za
dodelitev licenčnih točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi (Zbornici –
Zvezi), ter
dva (2) od načrtovanih dveh (2) usposabljanj mentorjem praktičnega usposabljanja študentov
prvostopenjskega študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika.
Prvo, uvodno izobraževanje za nove mentorje praktičnega usposabljanja študentov Dietetike je bilo
izvedeno v začetku leta, drugo pa v okviru 1. znanstvene konference s področja dietetike »Slovenski
dan dietetike«, ki jo je fakulteta v sodelovanju s Strokovnim združenjem nutricionistov in dietetikov
Slovenije organizirala oktobra 2012. Konference, na kateri so sodelovali številni visokošolski učitelji,
raziskovalci ter strokovnjaki s področja prehranskega svetovanja in dietetike, se je udeležilo več kot
130 udeležencev, med njimi številni študenti prvostopenjskega in drugostopenjskega študijskega
programa Dietetika ter številni mentorji, s katerimi fakulteta sodeluje na področju praktičnega
usposabljanja. Ob tej priložnosti je fakulteta izdala zbornik.
Pred tem so v maju 2012 v okviru evropskega leta aktivnega staranja na UP FVZ organizirali tudi 4.
študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved z naslovom »Raziskovanje študentov
zdravstvenih ved in Evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti«. Konference
se je udeležilo več kot 200 udeležencev, od tega 98 študentov. Eden poglavitnih ciljev konference je
bil v izboljševanju kakovosti izobraževanja s področja zdravstvenih ved v slovenskem prostoru in
razvijanju veščin raziskovanja ter predstavljanja izsledkov raziskav pri študentih dodiplomskega in
podiplomskega študija zdravstvenih ved. Prispevki študentov, ki so bili predstavljeni na konferenci, so
bili objavljeni tudi v zborniku.
UP FTŠ Turistica
Na področju vseživljenjskega učenja je fakulteta kljub gospodarski krizi in zmanjševanju interesa po
izobraževanju zaposlenih na področju turizma skušala ohraniti stik z ožjim in širšim okoljem. Zato se je
v letu 2012 še bolj povezovala z ožjim in širšim okoljem, ki so doprinesli k razvoju novih znanj.
V januarju 2012 je UP FTŠ Turistica zaključila 60-urni tečaj nemščine za zaključeno skupino (tečaj se
je začel leta 2011), v marcu je, prav tako za zaključeno skupino, organizirala in izvedla motivacijski
seminar z delavnico za male hotele Svet gostoljubja ter v marcu v sodelovanju s podjetjem Ruski
ekspres izvedla delavnico o ruski kulturi Naj Slovenija postane magnet za ruske goste!. Maja je
fakulteta v sodelovanju z družbo Istrabenz turizem, gostila dva vrhunska predavatelja s področja
kongresnega turizma, Roba Davidsona in Mady Keup, ki sta imela dve predavani o generaciji Y in
komunikacij preko družabnih omrežij WEB 2.0.
V maju je fakulteta je v sodelovanju s podjetjem Acenta d.o.o. in BTPS tudi organizirala natečaj za
najboljši blog prispevek o slovenski turistični destinaciji.
Prav tako je fakulteta pričela s rednimi potopisnimi predavanji za zunanjo javnost. Prvo potopisno
predavanje Južna Afrika skozi oči turističnega vodnika je bilo oktobra 2012, drugo Ekvador in
Galapaško otočje pa je bilo decembra 2012.
Za razvoj področje vseživljenjskega izobraževanja so ključnega pomena tudi člani Kluba partnerjev
Turistice, s katerimi se fakulteta redno povezuje in sodeluje, zlasti na področju študijskih programov,
prakse in zaposlovanja, vseživljenjskega izobraževanja, projektnega, raziskovalnega, svetovalnega ali
drugega dela.
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UP FENIKS (članica v ustanavljanju) je izvajala več aktivnosti s področja vseživljenjskega učenja,
predvsem dogodke, strokovne konference, znanstvene sestanke, predstavitve ter usposabljanja. Ti
dogodki so namenjeni različnim ciljnim skupinam od najširše javnosti do raziskovalcev, strokovnjakov
ter študentov.
Izvedeno je bilo naslednje:
a) Usposabljanja:
usposabljanje za pridobitev naziva Vaditelj smučanja – 1. stopnja, januar 2012 (40
udeležencev – študentov),
usposabljanje za pridobitev naziva Vaditelj plavanja – 1. stopnja, januar 2012 (40 udeležencev
– študentov).
b) Dogodki za najširšo javnost:
- KOPER ZDRAVO MESTO, 26. 5. 2012,
- NAGRADA SANTORIO SANTORIO, 6. 6. 2012, podelitev priznanj študentom Aplikativne
kineziologije,
- SPOZNAJMO BOLEZNI SRCA IN OŽILJA, 9. 10. 2012,
c) Strokovni posveti, znanstvene konference, predstavitve:
- SVETOVNI DAN LEDVIC, 8. 3. 2012, strokovni posvet,
- VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE / SAFE AND HEALTHY WORK ENVIRONMENT,
21. − 22. maj 2012, partner: UP ZRS - center za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodna
konferenca,
- KAKOVOSTNA ŠPORTNA VADBA Z ROKO V ROKI Z ZDRAVO PREHRANO, 12. 4. 2012,
strokovna konferenca,
- KINESIOLOGY FOR THE FUTURE: BICYCLE TRAFFIC SAFETY AND HELMETS, 8. 5. 2012,
simpozij,
- OTROK V GIBANJU, 5. - 6. 10. 2012, mednarodni simpozij,
- TEDEN MOŽGANOV, 12. - 16. 3. 2012, strokovni posvet,
- JOURNAL CLUB (5 srečanj čez celo leto), predstavitev posameznih strokovnih tem za
študente in zaposlene.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Raziskovalna in razvojna dejavnost Univerze na Primorskem poteka na članicah, in sicer na
osrednjima raziskovalnima inštitutoma UP ZRS in UP IAM ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP FVZ, kar omogoča povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe. Članice uspešno sodelujejo pri izvajanju posameznih raziskovalnih programov in projektov,
kar še posebej udejanjata UP FHŠ in UP FAMNIT na podlagi sporazumov o sodelovanju – prvi z UP
ZRS, drugi z UP IAM.
Raziskovalno delo se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih
projektov ter projektov Ciljnih raziskovalnih programov, na mednarodnem področju pa v okviru
bilateralnega sodelovanja in promocij znanosti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, in v okviru evropskih in drugih mednarodnih programov. Na dan 31. 12. 2012 je bilo na
UP zaposlenih 214 raziskovalcev v obsegu 135,63 FTE (plačna skupina H). Na UP se je v okviru
članic UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP IAM v letu 2012 usposabljalo 63 mladih
raziskovalcev, sedem jih je zaključilo usposabljanje s pridobitvijo doktorata znanosti, ena mlada
raziskovalka pa usposabljanja ni zaključila.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin z 484 registriranimi raziskovalci.
TABELA 13: RAZISKOVALNE SKUPINE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Članica
UP

Šifra
ARRS

Ime raziskovalne skupine

Raziskovalna področja

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)

FHŠ

1822-001

Univerza na Primorskem, Fakulteta
za humanistične študije, Inštitut za
medkulturne študije

Družboslovje

46

FM

7097-001

Inštitut za raziskovanje in svetovanje
v managementu

5.04.00 - Družboslovne vede /
Upravne in organizacijske vede

67

5.02.00 - Družboslovne vede /
Ekonomija
5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
FAMNIT

2790 -001

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

1.01.00 - Naravoslovno-matematične
vede/Matematika

71

2.07.00 – Tehniške
vede/Računalništvo in informatika
PEF

2158-001

Inštitut za edukacijske, informacijske
in matematične vede

1.00.00- Naravoslovno-matematične
vede

48

2.00.00 - Tehniške vede
5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede
FTŠ
Turistica

1717-001

Turizem

5.02.00 Družboslovne
vede/Ekonomija in 5.02.02
Družboslovne
vede/Ekonomija/Poslovne vede

45

FVZ

2413-001

Raziskovalna skupina UP FVZ

Medicinske vede

30

Družboslovne vede
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Članica
UP

ZRS

ZRS

Šifra
ARRS

1510-002

1510-003

Ime raziskovalne skupine

Raziskovalna področja

Inštitut za sredozemske humanistične
in družboslovne študije

6.00.00 - Humanistične vede

Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo

4.03.01 - Biotehniške vede /
Rastlinska produkcija in predelava /
Kmetijske rastline

28

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)
17

5.00.00 - Družboslovne vede
8

1.04.05 - Naravoslovno-matematične
vede / Kemija / Analizna kemija
4.06.05 - Biotehniške vede /
Biotehnologija / Rastlinska
biotehnologija
ZRS

1510-004

Inštitut za biodiverzitetne študije

1.03.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Biologija

10

ZRS

1510-005

Inštitut za dediščino Sredozemlja

6.00.00 - Humanistične vede

10

7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
ZRS

1510-006

Inštitut za jezikoslovne študije

6.05.00 - Humanistične vede /
Jezikoslovje

8

6.00.00 - Humanistične vede
5.00.00 - Družboslovne vede
ZRS

1510-007

Inštitut za kineziološke raziskave

5.10.00 - Družboslovne vede / Šport

18

5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
5.00.00 - Družboslovne vede
ZRS

1510-008

Inštitut za zgodovinske študije

6.01.00 - Humanistične vede /
Zgodovinopisje

25

6.00.00 - Humanistične vede
ZRS

1510-009

Inštitut za geografske študije

6.12.00 - Humanistične
vede / Geografija

5

ZRS

1510-010

Pravni inštitut

5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo

4

IAM

1669-001

Raziskovalna skupina UP IAM

1.00.00 - Naravoslovno-matematične
vede

72

3.00.00 - Medicinske vede

(in 7 tehničnih
sodelavcev)

4.00.00 - Biotehniške vede
7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
16

SKUPAJ

484

Raziskovalni programi in projekti
TABELA 14: RAZISKOVALNI PROGRAMI
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

P3-0384*

Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora, vodja: prof. Diego de Leo, DSc (UP FAMNIT)

P5-0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)

P1-0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (UP IAM)

P1―0078

BIODIVERZITETA (UP ZRS)

P5―0381

KINEZIOLOGIJA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA (UP ZRS)
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Naslov

P6―0272

SREDOZEMLJE IN SLOVENIJA (UP ZRS)

P6―0279

OBMOČJA KULTURNEGA STIKA V INTEGRACIJSKIH PROCESIH (UP ZRS)
Raziskovalni programi v soizvajanju

P3-0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (UP FVZ)

P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP FVZ)

P2-0266

Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj(UP FM)

P2-0250

Metrologija in biometrični sistemi (UP IAM)

P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični
optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju (UP IAM)

P6―0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike (UP PEF)

P5―0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (UP PEF)

Opomba: * Raziskovalni program je bil sprejet v financiranje in se izvaja od 1.1.2013.
TABELA 15: NACIONALNI PROJEKTI
Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

36

22

14

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

7

7

-

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

13

8

5

PROJEKTI CRP

16

8

9

SKUPAJ

72

45

27

Vrsta raziskovalnega projekta

TABELA 4: MLADI RAZISKOVALCI V LETU 2012
Članica UP
Število mladih raziskovalcev

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

UP IAM

SKUPAJ

13

1

1

2

37

9

63

Poleg navedenih nacionalnih projektov v letu 2012 je raziskovalno delo potekalo še v okviru 41
projektov bilateralnega sodelovanja z Belgijo, Dansko, Finsko, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Črno
Goro, Avstrijo, Ukrajino, Turčijo, Rusijo, Indijo, Korejo, ZDA in Argentino. Z namenom promocije
slovenske znanosti in znanja v tujini je bilo na javnem razpisu ARRS sprejetih v sofinanciranje 20
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v Makedoniji, Španiji, Švici, Nemčiji, Izraelu, Iranu, Čilu,
Kanadi, Mehiki, Južni Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Svoje znanje in aktivnosti želi univerza čim
bolj učinkovito ponuditi tudi gospodarstvu, lokalnim skupnostim in drugim uporabnikom znanja, za
katere izvaja različne aplikativne in razvojne projekte ali pa z njimi sodeluje na posameznih projektih.
TABELA 16: PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI UPORABNIKI ZNANJA (GOSPODARSTVO, LOKALNE
SKUPNOSTI, ITD.)
Skupaj leto
2012

Matični

Partnerski

FAMNIT

1

1

0

FM

1

1

0

FTŠ Turistica

1

1

0

IAM

1

1

0

ZRS

10

10

0

SKUPAJ

14

14

0

FM

7

7

0

IAM

1

1

0

ZRS

3

3

0

SKUPAJ

11

11

0

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Članica UP

Lokalne skupnosti

Gospodarstvo
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Skupaj leto
2012

Matični

Partnerski

ZRS

23

23

0

FM

4

4

0

SKUPAJ

27

27

0

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Članica UP

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva
Drugi uporabniki znanja

Poleg navedenih se na UP prijavljajo in izvajajo različni mednarodni projekti s področja raziskovanja:
Raziskovalci UP so aktivni pri prijavah na razpise 7. okvirnega programa EU (7. OP), strukturnih
skladov EU, programov teritorialnega sodelovanja (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija
2007–2013, Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013, Program čezmejnega
sodelovanja IPA Adriatic, Program Območja Alp, idr.), ERA.net, programov v okviru generalnih
direktoratov EU (DG Civil Justice, DG Employement and Social Affaires and Inclusion) in drugih
mednarodnih programov oziroma razpisov (npr. ERC Grants, EC Culture Programme 2007–2013,
Central European Programme, Hera Joint Research Programme, Competitivness and Innovation
Framework Programme).:
7 O.P: V letu 2012 so članice oddale 12 prijav projektov 7. O.P ( UP ZRS 8, UP FVZ 3 in UP
FM1);
Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013: članice so v letu oddale 25 prijav v okviru
OP IPA SLO-HR 2007-2013 (UP FM 1,UP PEF 1, UP FTŠ Turistica 9, UP ZRS 12, 2 UP FHŠ);
Program čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic 2007-2013: V okviru programa je bilo v letu 2012
oddano 10 prijav projektov (UP FTŠ Turistica 2, UP FVZ 1, UP ZRS 6 in UP IAM 1),
Program Območja Alp: v letu 2012 so bile oddane 3 prijave s strani UP ZRS,
Strukturni skladi: Članice so oddale 10 prijav na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj
(UP FHŠ 1, UP FM 1,UP FAMNIT 1, UP ZRS 2 in UM IAM 5) in 3 prijave na razpis Evropskega
socialnega sklada (UP PEF),
Hera Joint Research Programme: UP ZRS je oddala 4 prijave na omenjen razpis,
Drugi mednarodni programi: MED Programme – 1 prijava UP FM; European Commission,:
Enterprise &Industry DG – 2 prijavi UP FTŠ Turistica; DG Employement and Social Affaires and
Inclusion -1 prijava UP ZRS; EC Justice Daphne Programme -2 prijavi: UP ZRS, EACEA - 1
prijava UP ZRS; Programme Culture – 1 UP ZRS in 1 UP FHŠ; EC, Competitiveness and
Innovation Programme ( CIP) - 3 prijave UP ZRS; Progetti Regione Veneto: 2 prijavi UP ZRS.
Raziskovalci UP so aktivni pri izvajanju 7. okvirnega programa EU (7. OP), strukturnih skladov EU,
programov teritorialnega sodelovanja, ERA.net, vseživljenjskega učenja (LLP), programov v okviru
generalnih direktoratov EU (DG Civil Justice, DG Employment and Social Affairs and Inlusion) in
drugih mednarodnih programov oziroma razpisov (npr. ERC Grants, EC Culture Programme 2007–
2013, Central European Programme,). V letu 2012 so izvajale naslednje projekte, in sicer:
- UP FHŠ, UP FM in UP IAM sodelujejo kot partnerji v 6 projektih 7. OP (UP FHŠ – KEEENZ, UP
IAM – WE-STAY in OSPI; UP FM – COMPETE, TransFOP, Factor Markets), katerih vrednost za
članice partnerice znaša skupno 417.352,40;
- v okviru strukturnih skladov EU so v letu 2012 članice izvajale 5 projektov: SOS – STRES,
ODSOTNOST, STISKA, IDO PRIMORSKE, Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, KC
Class ter e-Turist- Elektronski mobilni turistični vodnik (v 4 nastopajo UP FTŠ Turistica, UP PEF,
UP ZRS in UP IAM kot vodilni partnerji, v 1 pa še UP IAM kot soizvajalec – KC CLASS);
- v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se izvaja 6 strateških
projektov (na 2 strateških projektih je vodilni partner UP ZRS – SIGMA 2 in SHARED CULTURE;
na 4 pa članice UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot partnerji – e-health, PArSJAd,
JEZIK LINGUA, Know Us) ter 13 standardnih projektov (na 2 projektih je vodilni partner UP ZRS –
PANGeA, BioDiNet; na 1 projektu je vodilni UP REKTORAT- LIVING LANDSCAPE, na 1 projektu
je vodilni UP FM - NUVOLAK , na 9 projektih pa UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS, UP
FAMNIT in UP IAM sodelujejo kot partnerji – TRANS2CARE, SAFEPORT, SIIT, MACC, S.HO.W.,
EDUKA, T-LAB, ENERGYVILLAB, SHARTEC);
- na Programu čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 se je v letu 2012 izvajalo
3 projekte (UP FHŠ je bil vodilni partner na projektu – Heritage Live, na katerem sodeluje tudi UP
ZRS; UP ZRS je sodeloval še na 3 projektih – ZOOB, DIVA, in FIDES.);
- na Programu čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic 2007-2013 so v letu 2012 članice UP
sodelovale pri 7 projektih, in sicer UP ZRS je sodelovala kot partnerica pri 5 projektih
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(F.L.A.,NETCET, EX.PO.AUS, Roof of Rock in WELLFOOD, zadnji 4 projekti so bili pridobljeni v
letu 2012), UP IAM je v letu 2012 pričela kot partnerica sodelovati na projektu TISAR, UP FTŠ
Turistica pa je začela s sodelovanjem pri projektu ZeroWaste.
Program za konkurenčnost in inovacije (EC CIP): UP ZRS sodeluje v 4 projektih, pri enem
projektu je UP ZRS vodilni partner (UHO: Poslušamo podjetja / Let us listen to SMEs), v ostalih
projektih UP ZRS sodeluje kot prtner (EEN2 - EIC & IRC Slovenia -2, SLO-INNO-BOOST, EEN 3
- EIC & IRC services in support of business and innovation in Slovenia).
Članice sov letu 2012 izvajale še 9 mednarodnih projektov in sicer: UP ZRS je sodelovala kot
vodilni partner na 4 projektih (1 projekt programa EC Directorate General Civil Justice in 1 projekt
programa EC Directorate General Employment and Social Affairs and Inlusion. In 1 projekt
Education, Audivisonal and Culture Executive Agency, 1 projekt programa COST), in kot projektni
partner na 2 projektih programa Jugovzhodna Evropa ( Vito in ClusterPoliSEE- Smarter Cluster
Policies for South East Europe). UP FM kot vodilni partner v okviru programa Centralna Evropa
izvaja 1 projekt (CEBBIS). UP FVZ kot partner izvaja projekt programa MNT ERA.NET (Surfuncti).
UP IAM pa je v letu 2012 sodelovala kot vodilni partner na projektu PROMISE v okviru Exacutive
Agency for Health and Connsumer (EAHC).

TABELA 17: MEDNARODNI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVANJA
Vrsta mednarodnega projekta

Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007-2013

Članica UP

Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

UP FAMNIT

1

0

1

UP FVZ

1

/

1

UP FM

3

1

2

UP FTŠ Turistica

1

/

1

UP IAM

2

0

2

UP PEF

1

0

1

UP ZRS

7

4

3

UP

1

1

0

UP FHŠ

2

0

2

19

6

13

UP FM

3

0

3

UP IAM

2

0

2

UP FHŠ

1

0

1

6

0

6

UP FTŠ Turistica

1

/

1

UP IAM

1

0

1

UP ZRS

5

0

5

SKUPAJ

7.Okvirni program EU (7. OP)

SKUPAJ
Jadranski čezmejni program IPA 20072013
SKUPAJ
OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013

7

7

UP ZRS

4

0

4

UP FHŠ

1

1

0

5

1

4

**

SKUPAJ
MNT ERA.NET

UP FVZ

1

/

1

COST

UP FVZ

1

/

1

Central Europe Programme

UP FM

1

0

1

EU Public Health Agency, DG Sanco

UP IAM

1

0

1

Okvirni program za konkurenčnost in
inovativnost (CIP)

UP ZRS

3

1

2

Evropski program znanstvenih in tehničnih
raziskav (COST)

UP ZRS

1

1

0

Programi Evropske komisije

UP ZRS

2

2

0
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Članica UP

Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

Kohezija

UP ZRS

1

1

0

Program Kultura

UP ZRS

1

1

0

Program Jugovzhodna Evropa

UP ZRS

Vrsta mednarodnega projekta

2

0

2

14

6

8

UP PEF

1

1

0

UP IAM

2

1

1

UP

1

1

0

UP FTŠ

1

1

0

5

4

1

SKUPAJ

Strukturni skladi EU nacionalni projekti*

SKUPAJ

*Opomba: Projekti so delno financirani iz Evropske unije (Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad).
** Opomba: UP FHŠ nastopata kot vodilni partner, UP ZRS pa kot partner v istem projektu.

Pomembni raziskovalni dosežki
V letu 2012 je Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki prejel prorektor za znanstvenoraziskovalno delo Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Štefko Miklavič.
Priznanje Primorski um je bilo v letu 2012 podeljeno prof. dr. Borutu Likarju iz UP FM.
V letu 2012 je nagrado za raziskovalne in razvojne dosežke za leto 2011 za področje naravoslovja in
tehnike prejel doc. dr. Martin Milanič iz UP FAMNIT, za področje družboslovja in humanistike pa prof.
dr. Štefan Bojnec iz UP FM (skupno število točk po metodologiji SICRIS od 2006 do 2011, ki jih je
dosegel dr. Bojnec, pomeni največje število zbranih točk na področju ekonomije v Sloveniji).
S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu 2012 v WOS objavljenih 133 člankov v
kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva.
Ostali pomembnejši raziskovalni dosežki so za posamezne članice UP so navedeni v nadaljevanju:
UP FM ima registrirano raziskovalno skupino, Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu (v
nadaljevanju IRIS), ki vključuje na dan 31. 12. 2012 67 raziskovalcev, o tega s statusom mladi
raziskovalci 11. Število raziskovalcev (plačna skupina H) v FTE znaša 4,6.
IRIS vključuje raziskave na področjih družboslovnih in multidisciplinarnih ved. Največ tekočih projektov
je uvrščenih na področja upravno-organizacijskih in ekonomskih ved, vzgoje in izobraževanja ter
prava. UP FM izvaja kot nosilka raziskovalni program »Management izobraževanja in zaposlovanja v
družbi znanja«, ki je nadaljevanje preteklega petletnega raziskovalnega programa, poleg tega pa
sodeluje kot soizvajalka pri izvedbi raziskovalnega programa z naslovom »Management izdelovalnih
tehnologij za trajnostni razvoj«, katerega nosilec je UL Fakulteta za strojništvo. Poleg omenjenih
raziskovalnih programov, izvaja še temeljne in aplikativne projekte (5 projektov kot izvajalka in 1
projekt kot partner) ter projekte ciljno raziskovalnih programov (4 projekti kot izvajalka in 4 projekti kot
partner). Poleg tega UP FM usposablja 11 mladih raziskovalcev, ki so zaposleni na UP FM.
UP FM sodeluje kot partner pri 3 projektih 7. OP v skupni vrednosti 279.941,00EUR. Med pomembne
raziskovalne oz. znanstvene programe in dosežke sodijo tudi naslednji dogodki:
3. marca 2012 je bila v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje in Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve izvedena na UP FM konferenca »Deregulacija poklicev in
slovensko ogrodje kvalifikacij – med javnim interesom in konkurenčnostjo« kot rezultat dobre
izvedbe ciljno raziskovalnega projekta.
30. maja 2012 je v okviru diseminacije rezultatov aplikativnega projekta o učinkovitosti programa
mladih raziskovalcev UP FM organizirala posvet 'Program mladih raziskovalcev: kako naprej?
dr. Borut Likar, Marko Ropret, mag. Peter Fatur so na mednarodni znanstveni konferenci v Los
Angelesu prejeli nagrado za najboljšo predstavitev znanstvenega prispevka.
priznanje Primorski um dr. Borutu Likarju 14.3.2012.
25. in 26. septembra 2012 je v ljubljanskem City hotelu UP FM pod vodstvom prof. dr. Štefana
Bojneca organizirala 2. letno konferenco v okviru projekta Factor Markets (7.OP) na temo Razvoj
kmetijstva ter njegov vpliv na gospodarstvo in podeželje.
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Sredi novembra je v okviru aktivnosti za rešitev iz krize v Evropskem parlamentu potekala
konferenca o obvladovanju ekonomske krize prek vodilnih industrij in malih ter srednje velikih
podjetij. V razpravi so sodelovali evropski poslanci, ministri iz različnih evropskih držav in številni
gospodarstveniki ter naš profesor dr. Borut Likar, kjer je podal svoje poglede na temo inoviranja in
gospodarske rasti.
V okviru projekta CEBBIS je marca 2012 UP FM na dvodnevnem študijskem obisku gostila
partnerje iz srednjeevropskih držav, ki sodelujejo v projektu CEBBIS. 20. In 26. septembra 2012 je
bila organizirana enodnevna delavnica za podjetnike z naslovom Dizajnersko razmišljanje – ključ
do uspešnega razvoja izdelka ali storitve. V decembru 2012 pa je bila izvedena novinarska
konferenca.
Zaključila se je izvedba inovacijske šole, ki je bila podprta tudi s strani projekta Know US.
Konec septembra se je zaključil projekt iForest, ki spada med projekte prenosa inovacij v okviru
podprograma Leonardo da Vinci. Rezultati analize gozdno-lesnega sektorja v sodelujočih državah
potrjujejo, da je inovativnost ključni element tako za izhod iz trenutne ekonomske krize, kot tudi za
spodbujanje trajnostne in ekološke rasti. Kljub temu pa obstaja jasna potreba po uvajanju
inovacijskega procesa v gozdno‑lesnem sektorju.

UP FAMNIT soorganizira znanstvene konference ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in
sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še
raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu
fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča
mladim sodelavcem (v letih 2011 in 2012 sta bila na nekaj mesečnem usposabljanju na uglednih tujih
univerzah dva asistenta). Za več informacij glej poglavje Ocena stanja pod 6.2.
UP PEF: Od leta 2004 v okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične
vede, ki ga vodi prodekan za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter kakovost in razvoj UP
PEF izr. prof. dr. Dejan Hozjan. Inštitut ima istoimensko raziskovalno skupino. V raziskovalno skupino
Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede je bilo v letu 2012 vključenih 48
raziskovalcev. UP PEF v okviru svojega inštituta od svojega nastanka do danes izvaja vrsto projektov,
programov in znanstvenih sestankov. Kot je bilo že navedeno, je raziskovalno delo s plačanimi
raziskovalnimi urami na fakulteti opravljalo v letu 2012 13 delavcev (1,24 FTE). Večinoma gre za
majhen delež ur, plačanih iz sredstev posameznih raziskovalnih programov in projektov, tako za
pokrivanje tovrstnih obveznosti UP PEF na področju izključno znanstveno-raziskovanega dela nima
zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. Nekateri visokošolski učitelji in
sodelavci so vključeni v raziskovalno delo v okviru UP PEF, drugi pa svoje raziskovalno delo razvijajo
v okviru drugih slovenskih raziskovalnih institucij. UP PEF je v letu 2012 pod okriljem Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS) (kot soizvajalka) izvajala
naslednja raziskovalna programa: Jeziki in kulture Azije in Afrike ter Raziskovanje učenja in
poučevanja v sodobni družbi. Poleg tega je izvaja projekta v okviru ciljnih raziskovalnih programov
(ARRS), in sicer Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula ter Kazalniki socialnega
kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov.
Poleg tega UP PEF (kot soizvajalka) izvaja tudi temeljni raziskovalni projekt 800 - RAZKORAK
Longitudinalna raziskava kompetentnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med
aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu. V letu
2012 je UP PEF pridobila tudi mlado raziskovalko. Ob vsem naštetem je UP PEF v letu 2012 uspešno
zaključila izvajanje projekta Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, ki je bil sofinanciran s
sredstvi Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Republike Slovenije. Poleg tega je UP PEF v letu 2012 izvajala tudi mednarodne projekte. V okviru
programa vseživljenjskega učenja (Grundtvig) je UP PEF nosilka projekta Enable Network of ICT
Supported Learning for Disabled People. Prav tako v okviru programov vseživljenjskega učenja pa je
soizvajalka naslednjih projektov: European Policy Network on School Leadership (EPNoSL) in
BALANCE – Health coaching for adult education professionals. V okviru čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija pa UP PEF sodeluje pri izvajanju projekta Interaktivna določevalna orodja za šole
(SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju.
UP FTŠ: Objava 2 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni znanstveni članek, 3 samostojni
znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji, 3 znanstvene monografije. Izvedba
mednarodne znanstvene konference »Encuentros 2012 - Odgovorni turizem«, 27.–29. 9. 2012 v
Portorožu. Izvedba štirih projektov z uporabnimi rezultati za turistično gospodarstvo in druge
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uporabnike (lokalne skupnosti, lokane, regionalne in nacionalne turistične organizacije): T-lab,
Sinergijski učinki ribištva in turizma (CRP), Zero Waste in E-Turist.
UP FVZ: V letu 2012 je bilo objavljenih 21 člankov v kategoriziranih revijah, od tega 18 v SCI oziroma
SSCI revijah, 6 prispevkov je bilo objavljenih v znanstvenih monografijah. Na področju raziskovanja je
fakulteta v letu 2012 nadaljevala delo na dveh temeljnih projektih, kjer je UP FVZ nosilec, ter na treh
temeljnih projektih, kjer je UP FVZ sodelujoči partner v projektu. V letu 2012 smo nadaljevali z leta
2011 začetim matičnim projektom Multidisciplinaren pristop pri obravnavi debelosti, pri katerem so
sodelovali raziskovalci s področja okoliških lokalnih skupnosti. Fakulteta je svoje raziskovalne dosežke
raziskovalcev in visokošolskih učiteljev predstavila v letu 2012 na dveh srečanjih, ki ju je gostila v
svojih prostorih – Študentski konferenci in Slovenskemu dnevu dietetike. Tovrstno srečanje iz
področja dietetike je bilo organizirano prvič v Sloveniji in je imelo mednarodne udeležence. UP FVZ je
bila v letu 2012 sodelujoča organizatorka pri organizaciji mednarodne konference DIETS, ki poteka
pod okriljem združenja EFAD (katerega aktivni član je tudi UP FVZ). Mednarodno sodelovanje poteka
tudi preko sodelovanja UP FVZ v programu Florence European Network na področju zdravstvene
nege, na področju dietetike v okviru DIETS 2 (Thematic Network Dietetics), na področju javnega
zdravja pa v okviru združenja Aspher.
UP ZRS: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je prvič organizirala niz dogodkov v
sklopu sej Znanstvenih svetov ved, na katere so bili povabljeni avtorice in avtorji izjemnih znanstvenih
dosežkov, ki so jih predlagale članice in člani posameznih Znanstvenih svetov ved na podlagi
pregleda zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2011.
V izboru izjemnih dosežkov slovenskih znanstvenikov in znanstvenic Javne agencije za raziskovalno
dejavnost za leto 2011 so tudi raziskovalci UP ZRS, in sicer:
- prof. dr. Milan Bufon, kot avtor dosežka s področja humanistike, področje: 6.12 – Geografija, za
monografijo: BUFON, Milan. Ne vrag, le sosed bo mejak!
- izr. prof. dr. Lenart Škof, kot avtor dosežka s področja humanistike, področje: 6. 11 – Teologija,
za izvirni znanstveni članek, ŠKOF, Lenart. Body and religion : a phenomenologico-empirical
interpretation of Rorty's neopragmatism. Sophia (Parkv.), 2011, vol. 50, iss. 1, str. 91-99.
- doc. dr. Boštjan Šimunič, kot avtor dosežka s področja družboslovje, področje: 5.10 Šport,
ŠIMUNIČ, Boštjan, DEGENS, H., RITTWEGER, Joern, NARICI, Marco, MEKJAVIĆ, Igor B.,
PIŠOT, Rado. Noninvasive estimation of myosin heavy chain composition in human skeletal
muscle. Med. sci. sports exerc., 2011, vol. 43, iss. 9, str. 1619-1625. doi:
10.1249/MSS.0b013e31821522d0. [COBISS.SI-ID 1992147], [JCR, WoS do 6. 10. 2011: št.
citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 2. 8. 2012: št.
citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 3] kategorija: 1A1 (Z1, A');
uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICD American College of Sports Medicine;
Medicine and science in sports and exercise; 2011; Impact Factor: 4.106;Srednja vrednost revije /
Medium Category Impact Factor: 1.532; A': 1; WoS: XW;
- prof. dr. Jože Pirjevec, kot avtor dosežka s področja humanistike, področje: 6.01 –
Zgodovinopisje, za monografijo: PIRJEVEC, Jože. Tito in tovariši.
UP IAM: Znanstveno-raziskovalni dosežki na dan 31. 12. 2012 izkazujejo: povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS v letu 2012 = 3545.96 = 49.25 točk;
uspešnost po metodologiji ARWU - število objav raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI in AHCI v letu 2012 = 79 objav; povprečno število normiranih citatov
znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2002 - 2012) na registriranega raziskovalca (5228) = 72,61 citatov.
Poleg odmevnih izvirnih znanstvenih člankov in drugih objav so oddelki zabeležili naslednje
pomembne raziskovalne dosežke, vezane na posamezne projekte:
Oddelek za matematiko
- Klasifikacija kubičnih simetričnih štiri- in petcirkulantov in kubičnih simetričnih tricirkulantov;
- Dokaz domneve o obstoju hamiltonskih ciklov v Cayleyjevih grafih, katerih red ima malo
praštevilskih deliteljev;
- Dokaz obstoja hamiltonskih poti v povezanih točkovno tranzitivnih grafih reda 10p, kjer je p
praštevilo in hamiltonskih ciklov v (2,liho,3)-Cayleyjevih grafih;
- Karakterizacija bi-Abelovih digrafov in kubičnih ne-Cayleyjevih grafov reda 4p^2;
- Študij: povezav med potencami grafov in klično širino. Identifikacija razredov grafov z neomejeno
klično širino, katerih k-te potence imajo omejeno klično širino; hereditarnih grafovskih razredov in
omejene klične širine; problema maksimalne neodvisne množice v grafih brez velikih induciranih
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jabolk; grupne iregularne moči povezanih grafov; Karakterizacija grafov, ki so kvadrati
razcepljenih grafov. Učinkovit algoritem za razpoznavanje tetivnih grafov, ki so kvadrati
razcepljenih grafov; Delni rezultati na področju karakterizacije hereditarno totalno dominantno
pragovnih grafov; Polinomski algoritem za problem utežene učinkovite dominacije v AT-prostih
grafih in v dualno tetivnih grafih; grafov, katerih kvadrat je izomorfen njegovemu komplementu;
Polinomski algoritem za različice problema "Izbor ciljne množice" ("Target Set Selection") na
drevesih in na grafih omejene klične širine; Študij različnih verzij {0,1,2}-dominantnih parametrov
v grafih, tako z vidika primerjave parametrov kot tudi z algoritmičnega vidika; Študij ekvistabilnih
grafov in Orlinove domneve z vidika sebi-komplemenatnih lastnosti; Razvoj optimalnih
polinomskih algoritmov za problema vektorske povezavnosti v kografih, razcepljenih grafih in v
drevesih ter aproksimacijski algoritem za ta problem v splošnih grafih; Polinomski algoritem za
problem, ali je dano drevo izmorfno kakemu induciranemu podgrafu danega grafa, na grafih
intervalov; Matematično modeliranje problema razvoja učinkovitih cepiv. Razvoj eksaktnih in
hevrističnih algoritmov;
Raziskovanje geometrijskega pristopa za interpolacijo danih pozicij togega telesa z racionalnim
gibanjem nizke stopnje. Posebej interpolacija šestih pozicij z gibanjem stopnje 6 in posplošitev na
konstrukcijo G1 zveznega racionalnega gibanja z zlepki stopnje 6 ter Hermiteova interpolacijska
shema. Raziskovanje uporabe prostih parametrov, ki jih dobimo pri translacijskem delu gibanja za
minimizacijo energijskih funkcionalov krivulje;
Objavljeni članki, povezani z Zagrebškim indeksom, v katerih so izboljšane relacije med prvim in
drugim Zagrebškim indeksom;
Članek o premeru celoštevilnih cirkulantnih grafov, ki kaže, da je premer takšnih grafov
premajhen za uporabo za popoln prenos stanj v kvantnih omrežij.

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
- Razviti so bili postopki za vrednotenje in obdelavo medicinskih podatkov o strukturah na sliki;
- Izdelan je bil prevajalni sistem za sorodne slovanske jezike;
- V okviru projekta “E-podpora procesa zdravstvene oskrbe” že od 2011 poteka klinična študija
eAstma, v letu 2012 so sta se začeli še eDiabetes in eHujšanje. Pri vseh študijah je bila v
sodelovanju z zdravniki pripravljena posebna aplikacija, ki je bila po testiranju predana v uporabo
ambulantam in kroničnim bolnikom. Konec leta 2012 se je začela izvajati tudi aplikacija eŠport;
- V okviru projekta “E-Zdravje na čezmejnem območju” so bile izdelane analize in pripravljene
opredelitve ter pripravljene specifikacije za vsebine Digitalnega zdravstvenega kartona, merilne
točke za spremljanje in primerjavo kliničnih poti operacij v Sloveniji ter telemedicinske storitve,
predvidene v sklopu projekta.
Oddelek za tehnologijo
- Povečano je bilo število predavanj na mednarodnih srečanjih in okrepljeno sodelovanje v
mednarodnem prostoru, zahvaljujoč raziskovalnim obiskom;
- Uspešno delo in raziskovalni rezultati v okviru projekta SAFEPORT »Obvladovanje industrijskih in
okoljskih tveganj v pristanišču« ter pridobitev pomembne raziskovalne opreme, ki bo omogočila
tudi nadaljnji razvoj oddelka;
- Sodelovanje pri urejanju spletne slovenske enciklopedije o dediščini – www.dedi.si in
matematične revije ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA;
- V okviru projekta »Odkrivanje nepravilnosti in goljufij pri financiranju javnih zdravstvenih storitev«
je potekalo raziskovanje teme e-kliničnih poti in oblikovanje e-kliničnih poti;
- V okviru projekta »Storitve podprte z računalništvom v oblaku (KC CLASS) je potekal razvoj
mobilnih storitev in priprava sodobnih elektronskih orodij ter storitev, ki bodo v pomoč pri
informatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema;
- V okviru projekta »GreGAS« je bila izdelana spletna enciklopedija grafov.
Slovenski center za raziskovanje samomora
- uspešno izpeljan projekt intervencij za mladostnike in v okviru tega: razvoj različnih intervencij za
preprečevanje samomora; implementacija intervencij (izobraževanja za učitelje in dijake);
priprava brošure za učitelje in šolske delavce; izpeljane delavnice za dijake.
- za projekt Zadnji stik z zdravstvenim delavcem: Kaj je spregledano? je bila na medicinsko etično
komisijo je naslovljena vloga; prevedeni so bili ustrezni vprašalniki; preučena je bila metoda
psiholoških obdukcij/avtopsij; pripravljena je banka podatkov za vnašanje;
- za projekt Uvajanje novih intervencijskih pristopov za zmanjševanje samomorilnega vedenja v
Sloveniji je potekal razvoj materialov za implementacijo pristopov (materiali v slovenščini, vsebine
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intervencij, vprašalniki, CD …); v okviru projekta pa tudi redno in natančno spremljanje medijev,
poročanja o temi samomora in ukrepanja ob neprimernih vsebinah; razvoj vsebine in izpeljava
izobraževanj za policijo (preliminarni rezultati, povezani s projektom – posebno z znanjem
policistov o samomoru in način spopadanja z njim pri svojem delu; preliminarni rezultati o
dodatnih izobraževalnih potrebah zaposlenih v Policiji pri obravnavi samomora); izpeljan je bil prvi
del izobraževanja za učitelje po metodi MBCT, prevedeni so bili materiali in izpeljane prve
delavnice ter kratki intervjuji s prijavljenimi na delavnice; implementacija programa je bila
predstavljena na 14. ESSB Simpoziju v Telavivu, izobraževanje za policijo pa na 20. EPA
kongresu v Pragi.
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Cilje UP na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja ter ukrepe za njihovo
doseganje določa Program internacionalizacije UP 2010-2013. To področje delovanja na ravni
univerze pokriva Sektor za mednarodno sodelovanje UP, ki sodeluje z mednarodnimi pisarnami članic
univerze. Leta 2011 je bil ustanovljen tudi Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP), ki naj bi
pod enim okriljem združeval vse univerzitetne aktivnosti s področja mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja ter evropskih razvojnih projektov.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obsega odnose s slovenskimi in tujimi univerzami. Od
ustanovitve je UP sklenila sporazume o sodelovanju s 56 tujimi univerzami, izmed katerih je 1 iz
Avstralije, 2 iz Avstrije, 6 iz Bosne in Hercegovine, 1 s Cipra, 1 iz Čila, 1 iz Črne gore, 1 s Finske, 5 s
Hrvaške, 1 iz Indije, 11 iz Italije, 1 iz Izraela, 1 s Kitajske, 1 s Kosova, 1 iz Latvije, 2 iz Mehike, 3 s
Poljske, 1 iz Rusije, 6 iz Srbije, 1 iz Španije, 4 s Tajvana, 5 iz ZDA, ter 2 multilateralna sporazuma.
TABELA 18: PREGLED SKLENJENIH SPORAZUMOV S SLOVENSKIMI UNIVERZAMI/INSTITUCIJAMI
Zap. št.

Leto
podpisa

Univerza / Institucija

1

Evro-Sredozemska univerza (EMUNI Univerza)

2012

2

Vse slovenske univerze in MORS

2011

3

Sklad Si.voda, zavod za čiste in zdrave vode

2011

4

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

2010

5

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

2010

6

Konzorcij slovenskih univerz – znanje in inovativnost za Pomurje

2010

7

Srednja tehniška šola Koper

2010

8

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2008

9

Slovenska znanstvena fundacija

2008

10

Nacionalni inštitut za biologijo (za področje bioinformatike)

2008

11

Univerza v Mariboru

2006

Univerza v Novi Gorici

12

Univerza v Mariboru

2006

13

Inštitut Jožef Štefan

2006

14

Kemijski inštitut Ljubljana

2006

15

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

2006

16

Mestna občina Ptuj

2005

Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj

17

Nacionalni inštitut za biologijo

2004

18

Univerza v Ljubljani

2004

TABELA 19: PREGLED SKLENJENIH SPORAZUMOV S TUJIMI UNIVERZAMI/INSTITUCIJAMI
Država

št.
sporazumov

Univerza / Institucija

Leto
podpisa

Bilateralni sporazumi
Avstralija

1

Avstrija

2

Bosna in
Hercegovina
(BIH)

6

Univerza Griffith (Queensland)

2012

Univerza v Celovcu

2004

Univerza Leoben (Montanuniversität Leoben)

2012

Univerza v Mostarju

2009

Univerza v Sarajevu

2005

Univerza v Zenici

2006

Univerza v Tuzli

2006

Univerza v Bihaču

2011

Univerza Vzhodno Sarajevo

2012

Ciper

1

Univerza na Cipru

2012

Čile

1

Univerza Mayor

2011

Črna gora

1

Univerza Mediteran (Podgorica)

2012

Finska

1

Univerza Mikkeli

2010
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Hrvaška

Indija

Italija

št.
sporazumov

5

1

11

Univerza / Institucija

Leto
podpisa

Univerza na Reki

2006

Univerza Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku

2009

Univerza v Zadru

2005

Univerza v Zagrebu

2009

Univerza Juraja Dobrile v Pulju

2010

Institute of Public Enterprise, Osmania University Campus

2011

Narodna in študijska knjižnica v Trstu (SLORI)

2009

Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (NŠK)

2009

Univerza v Moliseju

2009

Univerza v Benetkah

2004

Univerza v Vidmu

2004

Univerza v Trstu

2004

Univerza v Macerati

2006

Univerza v Bariju

2007

Univerza za tujce v Perugi

2007

Univerza za tujce v Sieni

2008

European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC)

2012

Izrael

1

Univerza v Haifi

2008

Kitajska

1

Univerza Beijing Jiaotong, Peking

2012

Kosovo

1

Univerza AAB

2008

Latvija

1

Univerza Daugavpils

2012

Vzhodna univerza Jukatana

2008

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Ciudad de México

2011

Tehnično-humanistična akademija v Bielsko-Biali

2005

Univerza Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2008

Univerza Adam Mickiewicz

2012

Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

2012

Univerza uporabnih ved Megatrend

2005

Univerza Privredna Akademija

2007

Univerza Singidunum

2007

Univerza v Nišu

2007

Univerza EDUCONS

2011

Univerza v Novem Sadu

2012

Univerza Jaen

2012

Državna univerza za uporabne znanosti Kaohsiung

2006

Univerza Kun Shan

2006

Univerza Shu-te

2006

Univerza za znanost in tehnologijo Lungwha

2006

Visoka šola v Dowlingu

2009

Univerza St. Thomas

2006

Univerza Hawai'i Pacific

2010

San Diego State University

2010

Univerza Ball State, Muncie, Indiana

2012

Mehika

2

Poljska

3

Rusija

Srbija

Španija

Tajvan

ZDA

1

6

1

4

5

38

Multilateralni sporazumi
Madžarska
Srbija

1

Univerza v Pecsu

Poljska

Univerza v Lodzu (Poljska)

Češka

Univerza Masaryk (Češka)

Slovaška
Madžarska

1

2010

Megatrend Univerza

Univerza »Constantine the Philosopher »(Slovaška)
Univerza Presov (Slovaška)

Hrvaška

Univerza Pecs (Madžarska)

Romunija

Univerza Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku (Hrvaška)

2010
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Država

št.
sporazumov

Univerza / Institucija

39

Leto
podpisa

»1. Decembrie 1918« University of Alba Lulia (Romunija)
Univerza v Splitu (Hrvaška)

Poleg ohranjanja in krepitve obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami, mednarodno sodelovanje
obsega vzpostavitev novih stikov oziroma 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, raziskovalcev in
strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in simpozijih ter
članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in organizacijah.
TABELA 20: PREGLED ČLANSTEV V NACIONALNIH OZIROMA MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH/MREŽAH
Zap. št.

Združenje / mreža

1

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS)

2

Konzorcij slovenskih univerz – znanje in inovativnost za Pomurje

3

Evropska zveza univerz – European University Association (EUA)

4

Rektorska konferenca Alpe-Jadran (AARC)

5

Podonavska rektorska konferenca (DRC)

6

EuroMed Permanent University Forum

7

UNIMED, Mreža mediteranskih univerz za trajnostni razvoj

8

Alliance of Central European Universities (ACEU)

9

Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.)

10

MEDADRION

11

The Mediterranean Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for
Sustainable Development (ESD)

12

Evro-sredozemska Univerza (EMUNI Univerza)

13

Children's Identity and Citizenship European Association (CiCea)

14

ALpe Adria Danube universities INitiative (ALADIN)

15

ALUm – Adriatic Linked Universities

UP aktivno vlogo na mednarodnem področju udejanja tudi prek projektnega sodelovanja, predvsem
na področju čezmejnih programov. Evropski projekti so zelo pomemben vir za pridobivanje dodatnih
sredstev financiranja, prepotrebnih za razvoj infrastrukturnih pogojev na področju mednarodne,
raziskovalne in študijske (skupni študijski programi) dejavnosti, povezovanje univerze z okoljem in
razvoj novih partnerstev z gospodarstvom ter za razvoj kadra.
V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Erasmus univerza omogoča izmenjave
študentov (tako za opravljanje dela študija kot obvezne študijske prakse), visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja. Na nacionalni ravni se mobilnost študentov izvaja na podlagi sporazuma z
Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici, mobilnost visokošolskih učiteljev
pa na podlagi dogovora o sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici. Mobilnost
raziskovalcev se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov.
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
TABELA 21: PREGLED PROSTOROV V UPORABI
Vrsta prostora

Število enot

Predavalnica

79

Laboratorij

6

Kabinet

83

Knjižnica in čitalnica

8

Računalniška učilnica

14

Pisarna

117

Sejna soba

15

Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori. itd.)

149 + 104 parkirna mesta v souporabi

TABELA 22: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA STAVBAH IN DELIH STAVB
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna
površina

Število

V lasti (v m2)

V najemu (v m2)

Stavbna
pravica (v m2)

Stavbe

7

10.139

322

840

Deli stavb
(etažna
lastnina)

51

3.930

480

0

Deli stavb
(posamezni
prostori v kolikor
ni etažna
lastnina)

112

1.103

4.601

0

15.172

5.403

840

SKUPAJ

170

% namenjen
izvajanju
študijske
dejavnosti

% namenjen
izvajanju
raziskovalne
dejavnosti

65%

35%

20.575
TABELA 23: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA ZEMLJIŠČIH
Površina (v m2)
Skupna površina
Zemljišča*

Stavbno zemljišče
(v m2)
53.480

Kmetijsko zemljišče
(v m2)

Od tega % v najemu

Od tega % stavbne
pravice

5%

42%

Opomba: * Plaža Korotan (UP FTŠ), zemljišča v Univerzitetnem kampusu Sonce v Kopru in Univerzitetnem kampus Livade

Prostorska problematika UP
Univerzo na Primorskem pestijo težave povezane s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje
pedagoške in raziskovalne dejavnosti; prav tako primanjkuje študentskih ležišč. Na 11. redni seji UO
UP je bil sprejet Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016 s katerim je UP pristopila k
načrtnemu reševanju prostorske problematike in zagotavljanju študentskih ležišč.
Pedagoška fakulteta in Fakulteta za management delujeta v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru
v 1. stavbi in 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
oz. se lastništvo ni preneslo na UP na podlagi 13. člena ZVISa.
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Več je razvidno v prilogi Excelove tabele Načrta Ravnanje s stvarnim premoženjem in sicer:
Tabela Lastna zemljišča,
Tabela Lastne stavbe in deli stavb,
Tabele Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).
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4.6 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. 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 Republike Slovenije (RK RS), v okviru katere slovenske univerze izvajajo različne oblike
sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter
znanstveno-raziskovalnim delom, finančnih vprašanj skupnega pomena in zadev, ki se nanašajo na
splošno zakonodajo, ter posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.
UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo
Emuni ter z naslednjimi raziskovalnimi inštituti: Inštitut za narodnostna vprašanja, Kemijski inštitut
Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Institut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za
biologijo, Slovenska znanstvena fundacijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in
Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru: UP je od svojega
nastanka sklenila 46 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, 6 v letu 2010, 5 v letu 2011, v letu
2012 14. Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi krovnih sporazumov,
pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 7. OP, programov teritorialnega in čezmejnega
sodelovanja ter drugih programov EU) in 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)), Združenje 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 Centra za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP), ki združuje in koordinira
obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom: Svet zaupnikov UP, ki 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. V letu 2012 je UP v okviru
projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela nadalje priredila vrsto
dogodkov (okrogle mize, posveti, delavnice, gostovanja in gospodarstva, obiski v podjetja, Alumni
srečanja, idr.), preko katerih je spodbudila študente k pridobivanju dodatnih kompetence že v času
študija in k širitvi svoje socialne mreže. Univerza se povezuje z gospodarstvom tudi preko
Štipendijskega sklada UP, v okviru katerega je v študijskem letu 2012/13 39 najboljših študentov
prejelo štipendije.
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4.7 DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UNIVERZE
Razvojni dokumenti Univerze na Primorskem (UP) in letni plani dela članic upoštevajo razvoj
organizacijske kulture, ki temelji na naslednjih vrednotah: svoboda: univerza je prostor svobodne
ustvarjalnosti človekovega duha; avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike,
države in religije; pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in
strokovnega osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik; odprtost:
univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši družbeni prostor;
kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih delovanja.
Organizacijsko kulturo, ki se izoblikuje na osnovi naštetih vrednot, lahko razvijamo le ob podpori
vodstev članic in odgovornih za razvoj kadrov in komunikacijo. Z uspešnim uveljavljanjem
organizacijske kulture je namreč povezano tudi uresničevanje ciljev in vizije UP in posameznih članic.

Promocijska skupina UP, ki vključuje zaposlene na rektoratu in vseh članicah UP ter pridružene
članice in predstavnika študentov, deluje že štiri leta. V letu 2012 so bile izvedene naslednje
aktivnosti, vezane na komuniciranje in promocijo udejanjanja začrtane vizije (notranja učvrstitev
univerze, opolnomočenje mladih ljudi, tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem, harmonična
celota avtonomnih članic, znanstveno prestižna in prodorna univerza):
koordinacija in nadzor promocijskih dejavnosti znotraj UP in njenih članic
organizacija lastnih prireditev in dogodkov ter v sodelovanju z drugimi institucijami
informiranje vseh javnosti prek spletne strani UP in spletnih družabnih omrežij,
izdaja publikacij UP,
sodelovanje z mediji in organizacija novinarskih konferenc in drugo.
Dogodki
Komuniciranje z javnostmi je potekalo vse leto prek različnih dogodkov. Podrobneje so predstavljeni v
tabeli v nadaljevanju. Večina fakultet je tudi v letu 2012 izvajala običajne dogodke (srečanje alumnov,
različna predavanja, cikli predavanj, ekskurzije za srednje šole, predstavitev knjig, publikacij,
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delavnice, mednarodni simpoziji, konference, kolokviji itd), raziskovalna instituta pa sta o svojih
dosežkih seznanjala strokovno in širšo javnost na konferencah, raziskovalnih obiskih, sejmih ter preko
delovanj v različnih združenjih.
Na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost, v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in
podobnih prireditev ter z drugimi oblikami komuniciranja smo predstavljali:
- aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti,
- aktivnosti na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
- aktivnosti na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja,
- aktivnosti na področju investicij,
- aktivnosti v Tednu UP,
- posebne dosežke UP in njenih predstavnikov,
- delo Senata UP, Upravnega odbora UP in Sveta zaupnikov UP,
- podpise sporazumov o sodelovanju z drugimi institucijami,
- obiske delegacij in predstavnikov domačih in mednarodnih institucij,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Republike Slovenije,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Alpe-Jadran in
- sodelovanje v Podonavski rektorski konferenci.
TABELA 24: DOGODKI V LETU 2012*
Mesec

Januar

Februar

Dogodek

Vsebina

Realizacija v letu 2012

Predstavitev projekta Banke
Koper Customer Satisfaction
University Award

Promocija sodelovanja UP z
Banko Koper - v sklopu razpisa
za najboljše delo – možnost
pripravništva in zaposlitve na
Banki Koper

Realizirano.

Podpis štipendijskih pogodb v
okviru Štipendijskega sklada UP

Štipenditorji in štipendisti

Realizirano.

Izjava za javnost

4. seja Senata UP

Novinarska konferenca

Predstavitev dodiplomskih
programov UP

Delno realizirano z objavo novice:
http://www.upr.si/index.php?page
=news&item=5&id=400&type=arh
iv

Predstavitev dodiplomskih
programov UP po šolah v
zamejstvu

Predstavitev študijske ponudbe
UP

Realizirano.

Srečanje predstavnikov članic UP
s predstavniki strokovnih
posvetovalnih služb srednjih šol
Obalno-kraške regije

Predstavitev študijske ponudbe
UP

Delno realizirano – dogodek je bil
prestavljen v januar 2013.

Informativa 2012

Predstavitev UP (20. In
21.1.2012)

Realizirano. Več:
http://www.upr.si/index.php?page
=news&item=5&id=403&type=arh
iv

Predstavitev UP podjetjem v
okviru Primorske gospodarske
zbornice (PGZ)

Predstavitev možnosti
sodelovanja v okviru
Štipendijskega sklada UP

Nerealizirano.

Predstavitev UP Občinskemu
svetu Mestne občine Koper

Predstavitev UP, možnosti
sodelovanja v okviru
Štipendijskega sklada UP

Nerealzirano.

Predstavitev UP Zavodu za

Predstavitev ponudbe UP

Nerealzirano.

Tudi v letu 2012 sta bila med
zmagovalci natečaja študenta
UP. Več:
http://www.upr.si/index.php?page
=news&item=5&id=367&type=arh
iv

Podpis je bil izveden v februarju
2012. Več:
http://www.upr.si/index.php?page
=news&item=5&id=396&type=arh
iv

Potekajo pa pogovori s
predsednikom PGZ, Tomažem
Možetom, ki je tudi predsednik
Sveta zaupnikov UP, za še
uspešnejše sodelovanje.
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Realizacija v letu 2012
Nerealzirano.
V februarju je bilo sicer 7 objav, ki
so se nanašale na druge
dogodke.

Informativni dnevi

Predstavitev študijske ponudbe
UP

Realizirano.

Teden univerze:

Predstavitev in promocija UP

Realizirano.

Novinarska konferenca

Predstavitev podiplomskih
programov UP in izdane brošure
Podiplomske šole UP

Delno realizirano – medijem je
bilo posredovano sporočilo za
javnost v zvezi s predstavitvijo
podiplomskih študijskih
programov:
http://www.upr.si/index.php?page
=news&item=5&id=365&type=arh
iv

Izjava za javnost

6. seja Senata UP

Nerealizirano.

April

Izjava za javnost

7. seja Senata UP

Nerealizirano.

Maj

Izjava za javnost

8. seja Senata UP

Nerealizirano.

Junij

Izjava za javnost

9. seja Senata UP

Nerealizirano.

Julij

Izjava za javnost

10. seja Senata UP

Nerealizirano.

Sodelovanje na Oživeli ulici v
Kopru

Predstavitev ponudbe UP

Realizirano.

Informativni dnevi

Predstavitev študijske ponudbe
UP

Realizirano.

Izjava za javnost

11. seja Senata UP

Nerealizirano.

Dogodek Moje mesto je svet

Ob svetovnem dnevu jezikov,
26.9., organizira UP s članicamiin
drugimi dogodek za več javnosti.

Realizirano.

Pozdrav bruckam in brucem začetek študijskega leta

Predstavitev UP

Realizirano.

Promocija doktorjev znanosti UP

Promocija UP

Nerealizirano – dogodek je bil
premeščen v december 2012.

Izjava za javnost

12. seja Senata UP

Realizirano.

Izjava za javnost

13. seja Senata UP

Realizirano.

Rektorjev sprejem najboljših
študentov UP

Promocija UP

Nerealizirano.

Izjava za javnost

14. seja Senata UP

Nerealizirano.

Rektorjev sprejem častnih
doktorjev in senatorjev

Promocija UP

Nerealizirano – dogodek smo
združili s prednovoletnim
sprejemom rektorja UP, na
katerega so bili povabljeni častni
doktorji in senatorji.

Univerzitetni sejem Dnevi znanja
skupaj z RRC, ki je v dec.2011 s
sredstvi EU skladov organiziral

Predstavitev UP in drugih
institucij s področja šolstva

Nerealizirano – organizator RRC
v letu 2012 ni organiziral niti
Tržnice priložnosti.

- novinarska konferenca predstavitev aktivnosti ob Tednu
univerze,
- Slavnostna akademija UP,
- Družabno srečanje zaposlenih,
- Predstavitev Akademskega
pevskega zbora UP (APZ UP),
Marec

Avgust

September

Oktober

November

- Promocija doktorjev znanosti
UP

December
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Realizacija v letu 2012
Realzirano.

*Poleg dogodkov, navedenih v preglednici, je bilo izvedenih še več aktivnosti, ki niso bile predvidene v
letnem planu dela 2012. Informacije o teh so objavljene na spletnih straneh UP, v arhivu novic.
Promocija
Promocija UP je bila usmerjena v različne ciljne skupine: potencialne študente, bodoče raziskovalce,
strokovno javnost in druge, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo prepoznavnost. Med
pomembnejšimi dogodki, povezanimi s promocijo, velja izpostaviti Teden UP, v katerem se je zvrstilo
več kot 30 različnih dogodkov, pa tudi prve mednarodne mojstrske tečaje in s tem povezane glasbene
prireditve, ki so navdušile javnost. Univerzo smo uspešno promovirali na organiziranih predstavitvah
študijskih programov srednješolcem v zamejstvu: Trstu, Celovcu, Novi Gorici, kakor tudi dijakom po
Sloveniji. Nastopili smo na največjem slovenskem sejmu izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja
Informativa 2012, ki je potekal 20. in 21. januarja 2012 v Ljubljani, izjemno aktivni pa smo bili tudi na
informativnih dnevih v februarju, ko smo prvič organizirali brezplačni avtobusni prevoz dijakov iz bolj
oddaljenih krajev na Primorsko. Odziv je bil zelo dober, gesta pa s strani dijakov in staršev sprejeta
pohvalno. Postavljena je bila nova spletna stran UP, na družabnem omrežju Facebook pa je zaznati
bistveno večji dnevni spletni obisk (do 2.000 obiskovalcev na dan, pred tem do 500). Ostale
promocijske aktivnosti so razvidne iz predhodne tabele in iz predstavitev članic v nadaljevanju.
Publikacije
V letu 2012 je sektor za mednarodno sodelovanje oblikoval vodič za tuje študente Welcome Guide, v
sodelovanju z vsemi članicami, UIP, in ŠOUPOM je bil izdan Vodnik po študijskih programih.
Zaposlene smo o dogodkih in novostih obveščali preko internega e-sporočanja UP Informator, kakor
tudi prek spletnih strani UP in na FB. V okviru projekta Kariernega načrtovanja in svetovanja je bil
izdan tudi prvi Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/13.
Celostna grafična podoba: V oktobru 2012 smo obravnavali predlog priročnika celostne grafične
podobe UP, ki bo zaključen po uskladitvi s prejetimi pripombami (v letu 2013). Z namenom enotnega
predstavljanja univerze v javnosti pa bomo v letu 2013, skladno z nastajajočo strategijo razvoja UP,
pripravili enotne standarde komunikacije.
Promocija , publikacije in dogodki na članicah Univerze na Primorskem
UP FHŠ
Promocija UP FHŠ je bila v letu 2012 usmerjena v potencialne dodiplomske in podiplomske študente,
kakor tudi k širši javnosti. Poleg organizacije dogodkov in tiskanja publikacij smo posebno pozornost
posvetili promociji po srednjih šolah, vzpostavitvi stikov z dijaki in profesorji, predstavitvi študijskih
programov na organiziranih dogodkih, kot so šolski sejmi, in z individualnimi predavanji po maturitetnih
sklopih. Promocija se ni izvajala samo preko študentov in predavateljev, ampak tudi preko
administrativnega osebja, in sicer na izmenjavah Erasmus. Tudi posamezni oddelki so se letos
posvetili individualni promociji s pomočjo predstavitve lastnega programa pri potencialnih dijakih, s
pomočjo predavanj, strokovnih ekskurzij. Celotna promocija je temeljila na analizi vpisanih študentov
in tako se je usmerila še posebej na tiste kraje, kjer je fakulteta manj poznana. Oglaševali smo na
spletu (facebook, google) ter v nekaterih izbranih časopisih oz. študentskih revijah.
Fakulteto in njene dodiplomske programe smo že četrto leto zapored predstavili na informativnem
sejmu »Informativa«, poleg tega smo se v letu 2012 odzvali na povabila več srednjih šol širom
Slovenije, in to s predavanji naših predavateljev skladno z željami šole. Tako je, na primer, Oddelek
za slovenistiko - posebej za srednje šole - organiziral priprave na Cankarjevo tekmovanje, Oddelek za
kulturni študij pa KULdan.
Promocija podiplomskih programov se je odvijala znotraj fakultete; na informativnem dnevu, preko
Študentske organizacije, spletni strani UP FHŠ, elektronskih naslovov naših študentov, predstojnikov,
predavateljev, kakor tudi z oglaševanjem v različnih medijih. Oddelek za arheologijo in dediščino je
pripravil posebno predstavitev podiplomskih programov v Ljubljani, nemenjena je bila predvsem
študetom FF UL.
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UP FHŠ je v letu 2012 oblikovala predstavitvene publikacije programov in dogodkov: brošure
študijskih programov UP FHŠ za dodiplomski in podiplomski študij, poletna šola META, Poletni tečaji
slovenskega jezika: Halo, tukaj slovenski Mediteran, študentski priročnik, plakate za predstavitev
študijskih programov fakultete, predavanj, poletne šole META, Poletni tečaji slovenskega jezika Halo,
tukaj slovenski Mediteran, ppt predstavitve za namene promocije po srednjih šolah in v okviru
informativnih sejmov ter informativnih dnevov
UP FM
Promocija fakultete je v letu 2012 potekala na več ravneh:
- Klasične oblike promocije:oglaševanje v tiskanih in spletnih medijih ter na radiu, novinarske
konference, aktivnosti na družabnih spletnih omrežjih, izdaja letnega fakultetnega glasila Magnet,
sodelovanje predavateljev UP FM pri prispevkih v medijih, predstavitve fakultete in študijskih
programov po srednjih šolah ter na sejmu Informativa v Ljubljani, Festivalu Izobraževanja in
zaposlovanja v Celju, založbo pa so predstavljali tudi na sejmu akademske knjige Liber.ac v
Ljubljani, predstavitev naše fakultete na srednjih šolah in šolskih centrih po Sloveniji in tudi v Italiji.
- Nagrade in priznanja študentov in zaposlenih UP FM
- Športni in drugi uspehi študentov UP FM
UP FM je tudi v letu 2012 v okviru združenja Alumni FM izvedla kar nekaj aktivnosti, s čimer je
povezala nekdanje, sedanje in bodoče študente fakultete in okrepila vezi ter še bolj povečala
pripadnost. Te aktivnosti so bile izvedene na vseh treh študijskih središčih.
UP FM je organizirala številne okrogle mize, konference, predstavitve ter oglede podjetij, delavnice in
različne razprave ter druge dogodke, s katerimi se vključuje v lokalno okolje in tudi zunaj njega.
Sodelovala je s strokovnjaki iz gospodarstva, kar dodatno prispeva k vrednosti študijskih programov.
Med dogodki velja izpostaviti naslednje: dnevi FM, 8. mednarodna poletna šola managementa in 2.
poletni kamp managementa, 13. mednarodna znanstvena konferenca MIC, 2. letna konferenca v
okviru 7. okvirnega programa, mednarodni teden FM, projekt Inovacijska šola, skupni projekt z Luko
Koper ob evropskem dnevu pomorstva in 55-letnici poslovanja Luke Koper, predavanja številnih
gospodarstvenikov in drugih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, vseslovenski prostovoljski projekt
računalniškega opismenjevanja Simbioz@ … Več o teh dogodkih in vsem drugem dogajanju na UP
FM v letu 2012 je zbrano v novicah na spletni strani fakultete (http://www.fmkp.si/si/novice/arhiv/2012).
UP FM je v okviru lastne znanstvene založbe izdala devet novih znanstvenih monografij. Izšle so štiri
številke 10. letnika znanstvene revije Managing Global Transitions: International Research Journal. In
izšle so štiri številke 7. letnika znanstvene revije Management. Izšlo je informativno letno glasilo
Magnet 2012 z novo podobo in s spremenjeno vsebino ter z drugačno dinamiko izhajanja. UP FM je
izdala tudi novo informativno brošuro Študijski programi UP FM 2. stopnje.
UP FAMNIT
UP FAMNIT je v letu 2012 izvajala aktivnosti za promocijo študijskih programov in fakultete kot celote.
V promocijo so bili vključeni zaposleni, še zlasti aktivno predstojniki in koordinatorji študijskih
programov, pa tudi študenti fakultete. Fakulteta sodeluje s svojim predstavnikom tudi v promocijski
skupini UP in se vključuje v skupne promocijske aktivnosti univerze.
Aktivnosti za promocijo so bile raznolike in so vključevale raznovrstne ciljne skupine: informativni
dnevi za dodiplomski in podiplomski študij, udeležba na različnih informativnih dogodkih za
predstavitev univerzitetnega študija (npr. Informativa ipd.), izvedba ciklusov predavanj z določenega
študijskega področja (matematika, biodiverziteta, finančna matematika, računalništvo) na srednjih
šolah, delavnice za srednješolce, poletni tabori in poletne šole za srednješolce, cikli poljudnih
predavanj za dijake in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Famnitovi Biološki večeri,
Famnitovi izleti v svet naravoslovja), cikli predavanj »Famnitovi izleti v svet znanosti«, namenjeni
predvsem osnovnošolcem.
Fakulteta je že leta 2011 pričela sodelovati pri organizaciji državnih tekmovanj za dijake; po tem ko
smo soorganizirali državna matematična tekmovanja za dijake, smo v letu 2012 sodelovanje še
nadgradili – gostili smo državno tekmovanje iz biologije in državno tekmovanje iz matematike. Cilj
aktivnosti je povečevanje prepoznavnosti fakultete med dijaki, ki dosegajo uspehe na državnih
tekmovanjih ter povezovanje s srednjimi šolami s ciljem promocije študijskih programov fakultete.
Naštete promocijske aktivnosti so se izvajale predvsem v Sloveniji, pomemben del promocije pa se
izvajal tudi na mednarodnem področju, in sicer zlasti prek odmevnih znanstvenih konferenc in srečanj
v organizaciji oziroma soorganizaciji UP FAMNIT. S ciljem povečevanja vpisa tujih študentov tudi v
dodiplomske programe je fakulteta v zadnjih nekaj letih pospešila tudi promocijske aktivnosti v
državah nekdanje Jugoslavije. Pozitivni učinki so vidni zlasti v študijskem letu 2012/13, ko se je v
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študijske programe matematike vpisalo 6 tujih študentov z odličnimi srednješolskimi rezultati na
področju matematike (v študijskem letu 2011/12 smo vpisali dva odlična tuja študenta).
Za večino navedenih aktivnosti je fakulteta pripravila promocijska gradiva (brošure, plakate, zloženke
ipd.), ki jih je razposlala ustreznim ciljnim javnostim. Prav tako smo na spletni strani fakultete sprotno
objavljali informacije o dogodkih, fakulteta pa je bila prisotna tudi v medijih (sprotno obveščanje
medijev o dogodkih).
UP PEF
Najprimernejši in najučinkovitejši stik z informacijami o vpisu, načinu študija, študijskih programih,
obštudijskih dejavnostih, delovanju fakultete in povezanosti akademskega prostora z okoljem dobijo
bodoči študenti na informativnih dnevih, sejmih in drugih podobnih dogodkih. Fakulteta v mesecu
februarju v ta namen pripravi in organizira za ciljno javnost informativne dneve za predstavitev
dodiplomskih študijskih programov, v mesecu septembru pa informativne dneve za predstavitev
podiplomskih študijskih programov. Za potrebe obeh dogodkov ter za seznanitev širše javnosti o
delovanju fakultete, strokovne službe pripravijo predstavitvena gradiva in promocijski material. Na
ravni UP so se v januarju 2012 vse članice, tudi UP PEF, predstavile na vseslovenskem
izobraževalnem sejmu Informativa 2012. Prav tako so vse članice aktivno sodelovale pri pripravi
publikacije Vodnik po študijskih programih 2012/2013 ter pri pripravi drugega promocijskega materiala.
Za širitev prepoznavnosti in uveljavljanja UP PEF na lokalni ravni ter širše po Sloveniji in tujini je
fakulteta v letu 2012: organizirala in izvedla znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo, organizirala
srečanje treh slovenskih pedagoških fakultet z namenom širitve prepoznavnosti pedagoškega dela,
sproti posodabljala in nadgrajevala spletno stran UP PEF, pripravila in izdala znanstvene monografije
ter druge publikacije, sodelovala z mediji.
Fakulteta je organizirala že tradicionalni Teden UP PEF z vrsto predstavitev aktivnosti, dejavnosti
študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na raznih umetnostnih področjih. V letu 2012 je bila
slavnostna podelitev diplom in priznanj študentom razdeljena na dva dela, in sicer aprila in decembra,
zaradi letnega naraščanja števila diplomantk in diplomantov. Vse dejavnosti v zvezi z dogodki,
promocijo in pripravo publikacij je UP PEF uresničevala v sodelovanju z vsemi članicami na ravni UP
preko Promocijske skupine.
UP FTŠ - Turistica
UP FTŠ Turistica je v letu 2012 organizirala in izvedla vrsto prireditev, namenjenih študentom in
zaposlenim na članicah UP, kot tudi zunanji javnosti. Organizirala je strokovne in znanstvene
dogodke, ter skrbela za izvedbo predavanj gostujočih profesorjev in strokovnjakov iz prakse. V letu
2012 je med najodmevnejšimi dogodki bila četrta bienalna mednarodna znanstvena konferenca
Encuentros na temo odgovornega turizma (Responsible tourism), ki je namenjena strokovnjakom s
področja turizma. Veliko pozornost strokovne javnosti, študentov in lokalnih prebivalcev vsako leto
pritegne tudi sklop strokovnih omizij FuTuristica, ki obravnavajo aktualne teme za prihodnost turizma.
V letu 2012 so bile izvedene štiri FuTuristice, namenjene različnim ciljnim skupinam, od javnih razprav
za lokalno okolje do kritičnih soočenj nacionalnih turističnih akterjev. Fakulteta je v letu 2012 skrbela
tudi za promocijo institucije na sejmih, informativnih dnevih in v medijih, dejavna pa je tudi na področju
koordinacije dogodkov, ki pospešujejo sodelovanje s partnerji iz gospodarstva v okviru Kluba
partnerjev Turistice in Alumni kluba Turistice, ter dogodkov, povezanih z izvajanjem projektov v okviru
MIRT-a in CeVIT-a.
UP FVZ
Fakulteta za vede o zdravju je v letu 2012 nadaljevala z aktivnostmi za učinkovitejše odnose z
javnostmi – tako notranjo javnostjo kot zunanjo ter s promocijskimi aktivnostmi, vezanimi na vpis
študentov. Skladno s temi cilji se je konec januarja 2012 predstavila na izobraževalnem sejmu
Informativa 2012. Nadaljevala je trend objav promocijskih člankov v strokovnih revijah za zdravstveno
nego in dietetiko, objavo oglasov za promocijo vpisa na UP FVZ in organiziranje informativnih dnevov
v Izoli in dislocirani enoti v Novi Gorici.
V letu 2012 je bila fakulteta zelo dejavna pri organizaciji dogodkov, o katerih je pospešeno obveščala
širšo javnost. V mesecu maju je organizirala 4. študentsko konferenco s področja zdravstvenih ved, ki
jo je obenem združila s proslavo ob 10. obletnici ustanovitve fakultete. Slavnostna podelitev diplom je
bila v mesecu juniju v Gledališču Koper. S področja dietetike je bila v mesecu oktobru organizirana
prva znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja prehranskega svetovanja in dietetike,
ki smo jo organizirali skupaj s Strokovnim društvom nutricionistov in dietetikov. Poimenovali smo jo
»Slovenski dan dietetike«. Dogodek je bil izjemno uspešen. V istem mesecu je fakulteta je
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soorganizirala 2-dnevno mednarodno konferenco EFAD/DIETS v Portorožu. V letu 2012 je UP FVZ
organizirala tudi Znanstveni sestanek v sklopu projekta Trans2care.
Nadaljevala je s promocijo znanstvenih dosežkov raziskovalcev in drugih delavcev UP FVZ v okviru
Ciklusov raziskovalnih predavanj UP FVZ (organiziranih je bilo 7 srečanj) ter organizirala tiskovno
konferenco ob izdaji monografije Razsežnosti zdravega staranja.
V letu 2012 smo v sklopu programov neformalnega učenja izvedli 3 izobraževanja za klinične mentorje
študentov študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega in ostale zaposlene v zdravstvu ter 2
izobraževanji za mentorje praktičnega usposabljanja študentov študijskega programa 1. stopnje
Prehransko svetovanje - dietetika.
Tradicionalni sprejem brucev in nagovor dekana smo organizirali 1. oktobra 2012. Ob preoblikovanju
šole v Fakulteto za vede o zdravju smo prilagodili celostno grafično podobo ter oblikovali nove
promocijske materiale (zloženke z informacijami o študijskih programih, plakate, letake ipd.).
Načrtovane prenove spletne strani nismo uspeli realizirati zaradi sprejetega rebalansa letnega plana
dela in pomanjkanja finančnih sredstev.
UP FENIKS V USTANAVLJANJU
V letu 2012 smo soorganizirali: 7. Mednarodni simpozij »Otrok v gibanju«, prireditev v Kopru ob
svetovnem dnevu ledvic, konferenco »Kakovostna športna vadba z roko v roki z zdravo prehrano«,
konferenco »Kinesiology for the future: bicycle traffic safety and helmets«, akcije promocije krepitve
zdravja s športom »Koper zdravo mesto«, znanstveni sestanek »Bolečina v križu«, izvedli promocijske
akcije vpisa v študijski program Aplikativna kineziologija (AK) na izbranih srednjih šolah po vsej
Sloveniji (Koper, Piran, Idrija, Ljubljana, Škofja Loka, Celje…).
Organizirali smo dvodnevno predstavitev »Informativni dan« in celovito predstavili skupaj s študenti
študijski program AK. Sodelovali smo na ljubljanskem sejmu izobraževanja »Informativa 2012«.
Svoje aktivnosti promoviramo preko spletne strani UP Famnita in preko Facebook strani Aplikativne
kineziologije. Podprli smo ustanovitev študentskega kluba študentov aplikativne kineziologije, kot
promotorja kineziologije ter izvajali predstavitve naših dejavnosti v novi mentorski mreži uporabnikov
znanja, ki smo jo oblikovali v letu 2012 in katere člani so Cimos Koper, Zdravilišče Debeli rtič,
Nogometni klub FC Koper, Hoteli Bernardin, CŠOD Fiesa, Fiziocenter Kozina, Fizio studio Maja
Koper.
Zasnovali smo promocijsko nagrado Feniksa Santorio Santorio, namenjeno najboljšim študentom, in
jo v letu 2012 tudi podelili na slavnostni podelitvi.
UP ZRS
Promocija znanstvene odličnosti, znanstveno-raziskovalnega dela raziskovalcev UP ZRS, se navezuje
na kratkoročne cilje za področje promocijske dejavnosti: postati prepoznavna univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem prostoru, postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja, postati referenčna
univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope.
Promocija UP ZRS obsega promocijo znanstveno-raziskovalnega dela in promocijo znanstvene
odličnosti na znanstveno-raziskovalnih področjih ter poteka v okviru organizacijskih enot (posameznih
centrov, inštitutov in drugih infrastrukturnih enot). Izvaja se na naslednje načine: v okviru nacionalnih
in mednarodnih projektov; na področju znanstvenih objav (objave znanstvenih in strokovnih člankov,
monografij in drugih objav raziskovalcev); pri organizaciji in izvedbi znanstvenih sestankov, konferenc,
okroglih miz, konferenc, posvetov, predstavitev raziskovalnih projektov, organizaciji gostovanj zunanjih
(tujih) strokovnjakov, novinarskih konferenc in drugih dogodkov; s predstavitvenimi publikacijami UP in
UP ZRS; s sodelovanjem članov inštitutov v uredniških odborih tujih revij; s sodelovanjem UP ZRS na
skupnih promocijskih dogodkih UP; na področju sodelovanja z gospodarstvom in sodelovanja z
lokalno skupnostjo; s prenovo spletne strani UP ZRS ter UP idr.
Promocija vključuje tudi uspešno izvedene/izvajane nacionalne in mednarodne projekte ter uspešno
kandidiranje na mednarodnih razpisih s predlogi raziskovalnih projektov. Promocija pri izvajanju EU
projektov (promocija projektov, rezultatov projekta idr.) je specifična in predpisana v okviru
razpisanega programa.
UP ZRS vsako leto organizira podelitev nagrad in priznanj UP ZRS, kjer podeljuje nagrado »Glasnik
znanosti« za posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev, posamezne
vrhunske znanstvene dosežke uveljavljenih raziskovalcev, posamezne vrhunske znanstvene dosežke
raziskovalnih skupin, življenjsko delo znanstvenika. UP ZRS podeljuje priznanje “Častna plaketa UP
ZRS” posamezniku za vrhunske znanstvene in raziskovalne dosežke, ki so predstavljali pomemben
prispevek k uveljavitvi UP ZRS v domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru.
Priznanje “Častna plaketa UP ZRS” se podeljuje raziskovalcem, ki niso zaposleni na UP ZRS. UP
ZRS je 25. maja 2012 že enajsto leto zapored organiziral tradicionalno podelitev nagrade za odlične
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znanstvene dosežke UP ZRS – GLASNIK ZNANOSTI. Seznam nagrajencev po posameznih letih je
dostopen prek spletne povezave: http://www.zrs.upr.si/sl/Predstavitev/Nagrada+Glasnik+znanosti
V letu 2012 smo se v okviru založbe Annales udeležili sejma akademske knjige Liber.ac, Ljubljana in
organizirali več predstavitev knjig: Irena Lazar: Dediščina Egipta, Narodni muzej, Ljubljana; Karmen
Medica in Goran Lukič:Migrantski circulus vitiosus, Ljubljana; Irena Lazar (ur.): Religija v javnem in
zasebnem okolju/Religion in public and private sphere, Koper; Aleksander Panjek: Tržaška obnova,
Nšk, Trst; Mitja Guštin (ur.): Urbana arheologija Kopra, Koper; Božidar Premrl: Cerkev sv. Jurija …
Materija; Gorazd Bajc in Borut Klabjan (zbrala in uredila): Pirjevčev zbornik, Poti zgodovine med
severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, Koper
in Narodni dom v Trstu; Barbara Pregelj in Krištof Jacek Kozak (zbrala in uredila): (Po)etika
slovenstva: družbeni in literarni opus Borisa Pahorja, Koper in Narodni dom v Trstu.
UP IAM
Dogodki, publikacije in promocija UP IAM so namenjeni promociji raziskovalne dejavnosti in rezultatov
UP IAM. Javnost o njih obvešča preko spletnih portalov (spletna stran, novoustanovljena Facebook
stran in podstrani posameznih projektov), PR aktivnosti (novinarske konference, sporočila za medije)
in drugih aktivnosti (npr. brošure za delavnice) v okviru posameznih projektov. Posebna pozornost je
bila namenjena komunikaciji dveh pomembnih nagrad: dr. Andrej Brodnik je prejel visoko nagrado
Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju visokega šolstva za leto 2012, dr. Štefko
Miklavič pa prestižno Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki.
Strokovno javnost raziskovalci s svojimi dosežki seznanjajo na konferencah, raziskovalnih obiskih in
preko delovanj v različnih združenjih. Raziskovalci so tako izvedli skupno 109 predavanj na
konferencah in srečanjih v Sloveniji in tujini ter opravili skupno 47 raziskovalnih obiskov v tujini.
V letu 2012 je UP IAM organizirala ali soorganizirala naslednje konference (katerih izsledki so bili
objavljeni tudi v zbornikih): Computers in Scientific Discovery 6 (CSD6), 2012, Portorož, Slovenija,
rd
avgust 2013 (konference se je udeležil tudi nobelovec Sir H. Kroto); 3 Triple i Conference: Intuition,
Imagination and Innovation, Debeli rtič, Slovenija, 10. in 11. maj 2012; Ljubljana-Leoben seminar,
Bovec, Slovenija, 20. - 22. 9. 2012; Vseslovenska konferenca iz računalništva v oblaku CLASS
Conference 2012, Bled, Slovenija; PhD Summer school in Discrete Mathematics, Rogla, Slovenija,
junij 2012; Symmetries of Graphs and Networks III, 2012, Rogla, Slovenija, junij 2012; Graph Theory
Semester 2012, Koper, Slovenija, april / junij 2012; MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)
Teacher Development 1 pod vodstvom Patrizie C. Collard, Vuzenica, 1. – 6. 8. in Ljubljana 7. – 10. 8.
2012; Impromptu Combinatorics Workshop, Starkville, ZDA, november 2012 (konferenca je potekala
na Mississippi State University, ZDA); Workshop on Combinatorial Algorithms in Bioinformatics,
Koper, Slovenija, 13. september 2012; CRM Conference on Applications of Graph Spectra in
Computer Science, Barcelona, Španija, 16.07. -20.07.2012; ALGO 2012, Ljubljana, Slovenija; SIRikt
2012, Kranjska gora, Slovenija; ERK 2012, Ljubljana, Slovenija; ECWM6, Ljubljana, Slovenija; COST
Akcija FP0904, Ljubljana, Slovenija; Dnevi slovenske informatike 2012, Portorož, Slovenija; Dnevi
psihologov 2012, Ljubljana, Slovenija, 2012.
Raziskovalci so sodelovali tudi pri drugih aktivnostih, namenjenih promociji raziskovalnega dela in
rezultatov ter osveščanju:
ena od ključnih nalog SCRS je destigmatizacija depresije in duševnega zdravja, zato je center
sodeloval z Ozaro in na Svetovni dan preprečevanja samomora (10. 9.) pripravil instalacijo 437
parov copat, ki so simbolično predstavljali število samomorov v prejšnjem letu. V Kopru pa je
predstojnik oddelka predaval lokalnim novinarjem na temo samomora in poročanja o samomoru;
razikovalci z Oddelka za matematiko sodelujejo pri pripravi Izletov v matematično vesolje in
poletnega tabora Matematika je kul, namenjenih promociji matematike kot uporabne znanosti;
raziskovalci z Oddelka za tehnologijo so pripravili dogodke ob vseslovenskem septembrskem
dogodku »Noč raziskovalcev«.
UP ŠD
Zaradi pomanjkanja kadra in namenskih sredstev poteka promocija UP ŠD le v okviru aktivnosti in
publikacij rektorata UP ter preko spletne strani članice, ki je bila v letu 2012 prenovljena in tako
zagotavlja potrebne informacije študentom, stanovalcem, zasebnikom, turistom ter drugim
deležnikom.
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5. USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
5.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko
šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja
idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1,
126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006
Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200,
U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008,
58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13,
8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012
Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005
Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10,
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US:
U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009
Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, Ur.l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007
Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999)
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.))
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996
popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42,
108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008,
22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009
popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US:
U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK)
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010)
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.))
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009)
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Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US:
U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2,
139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16)

Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ur. l. RS,
št. 1/2010)
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in
97/2010, 46/2012)
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012)
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 127/2004, 107/2008)
- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004)
- Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004)
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 67/1993, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998
Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1,
63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16,
78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012)
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 47/1998, št. 55/2003, 83/2003UPB1, 61/2006, 87/2011, in (97/2011 popr.))
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012)
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012)
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012)
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Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006)
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005)
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012)
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010)

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012)
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010)
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011)
d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006,
112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, 56/2012)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(Ur.l. RS, št. 12/2005, 122/2006, 55/2011)
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/2006, 51/2008)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.)
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012)
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e)
-

RAZVOJNI DOKUMENTI UP
Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013
Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
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Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013
Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013

f) PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006,
21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012)
Interni pravni akti
Splošno
Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
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 uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih 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 sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja za zaposlene na Univerzi na Primorskem
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
Kadrovsko področje
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
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Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
Pravilnik 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
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 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 odvzemu strokovnega naslova 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
- 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 tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- 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 in Seznam področij za izvolitev v naziv
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Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- 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 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 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
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
Članice UP imajo v skladu Statutom in internimi pravni akti tudi svoje interne pravne akte.
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5.2 DOLGOROČNI CILJI
Realizacija v letu 2012
glede na ciljno vrednost
kazalnika za dolgoročni
cilj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 0

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 3

V študijskem letu 2011/2012
se noben študijski program
ni izvajal tudi v angleškem
jeziku. Prav tako za
študijsko leto 2012/2013 ni
bil razpisan noben študijski
program tudi v angleškem
jeziku.

Zagotavljanje spodbudnega
raziskovalnega okolja

Ustvariti infrastrukturne in
druge pogoje za ustrezno
raziskovalno delo

Infrastrukturni pogoji za
ustrezno raziskovalno delo
so del srednjeročnega
načrta investicij UP. V letu
2012 je UP v sledenju
dolgoročnega cilja UP
objavila in realizirala interni
razpis za 6 podoktorskih
pozicij za mlajše
raziskovalce v sledenju cilja
izboljšati materialne pogoje.
V letu 2013 bo oblikovala
sistem nagrajevanja
kvalitetnih objav
raziskovalcev UP.

Povečanje števila objav v
nacionalnih in mednarodnih
znanstvenih revijah (v letu
2011 = 233)

Povečanje števila objav za
5%

Število objav na ravni UP v
letu 2012: 297* (v primerjavi
z letom 2011 je povečanje
za 26%).

Povečanje števila
raziskovalnih programov,
projektov na nacionalni in
mednarodni ravni (v letu
2011 = 197)

Povečanje števila prijav na
raziskovalne programe in
projekte na nacionalni in
mednarodni ravni za 10%

UP je v letu 2012 po
podatkih članic UP prijavila
89 projektov na
mednarodnih razpisih in 64
projektov na razpisih ARRS.
Prijavljeni so bili tudi ostali
projekti izven financiranja
ARRS.

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

Omogočanje dodatnih
možnosti poklicnega razvoja
za raziskovalno kariero tudi
s podoktorskim statusom

Spodbujanje sobotnega leta
in mednarodnega
uveljavljanja raziskovalcev
(usposabljanja v tujini)

V sledenju dolgoročnega
cilja je UP v letu 2012
objavila in realizirala interni
razpis za 6 podoktorskih
pozicij za mlajše
raziskovalce.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

Sodelovanje na področju
raziskav in razvoja v
evropskih okvirnih programih
in okvirih evropskega
raziskovalnega sveta

Povečanje sodelovanje na
področju raziskav in razvoja
v evropskih okvirnih
programih in okvirih
evropskega raziskovalnega
sveta za 10%

V letu 2012 je UP povečala
prijave in bila uspešna v
pridobitvi projektov izven
nacionalnega
(so)financiranja (npr. 7
projektov IPA, dodatno 3
projekte programa
čezmejnega sodelovanja
SLO-ITA – 2 kot vodilni
partner, 5 projektov v EU
programih, prijavila je 12
projektov v 7. OP).

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

Izoblikovanje utečenega
sistema sprotnega
obveščanja strokovnih služb
o nastalih spremembah na
mednarodnih raziskovalnih
projektih in programih v
okviru pogodb med univerzo
in drugimi partnerji/financerji

Vzpostavljen sistem
obveščanja članic in drugih
zainteresiranih

Vzpostavljen je sistem
obveščanja preko
elektronske pošte in
spletnega portala, kjer so
dosegljive informacije o
objavljenih razpisih in druge
informacije, ki zadevajo
področje raziskovalne in
razvojne dejavnosti.

Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati odlična raziskovalna
univerza
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Realizacija v letu 2012
glede na ciljno vrednost
kazalnika za dolgoročni
cilj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Uvedba enotnega in
transparentnega sistema
vrednotenja / ocenjevanja
raziskovalnega dela
raziskovalcev na ravni, ki
upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Vzpostavljen sistem
enotnega in transparentnega
sistema vrednotenja /
ocenjevanja raziskovalnega
dela raziskovalcev na ravni,
ki upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Naloga v letu 2012 ni bila v
celoti realizirana v skladu z
zastavljenimi časovnimi roki
zaradi pomanjkanja
kadrovskih in finančnih
resursov. Samoevalvacija
akcijskega načrta je v
postopku priprave. Naloga
se prestavi v leto 2013/2014.

Spodbujanje in priznavanje
različnih oblik poklicne
mobilnosti raziskovalcev
(mednarodna, nacionalna in
medsektorska mobilnost)*

Nadaljevanje dobrih praks
spodbujanja in priznavanja
in uvajanje novih oblik, ki še
niso implementirane
(nacionalna in mednarodna
primerjava)

Naloga v letu 2012 ni bila v
celoti realizirana v skladu z
zastavljenimi časovnimi roki
zaradi pomanjkanja
kadrovskih in finančnih
resursov. Samoevalvacija
akcijskega načrta je v
postopku priprave. Naloga
se prestavi v leto 2013/2014

Enake naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu UP

Reorganizacija strokovnih
služb na ravni UP,
usklajevanje in specializacija
dela ter učinkovita raba
informacijske podpore

Do reorganizacije strokovni
služb v letu 2012 ni prišlo,
smo pa pričeli s postopki, ki
so podlaga za izvedbo
reorganizacije (oblikovanje
izhodišč reorganizacije,
popis delovnih procesov).
Dokončno izvedbo
reorganizacije strokovnih
služb načrtujemo v letu 2013
Na informacijskem področju
se je pričelo s postopkom
prenosa e-storitev v skupno
infrastrukturo (e-pošta, javne
mape, spletna varnost).
Prenos uspešno zaključen v
primeru 5 članic UP.

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Nizka stopnja izbirnosti med
članicami

Povečanje izbirnosti med
članicami – komplementarne
izbirnosti na 10%

V št. letu 2011/2012 je 14
študentov opravilo študijske
obveznosti v okviru izbirnosti
med članicami UP.
Za študijsko leto 2012/2013
se je za izbiro izbirnega
predmeta na drugih članicah
UP odločilo 66 študentov
UP.

Ureditev financiranja
raziskovalne dejavnosti
univerz na državni ravni*

Stabilno financiranje
raziskovalne dejavnosti

UP je v letu 2012 delovala v
skladu z zmanjšanjem
financiranja na nacionalni
ravni in se usmerila v
pridobivanje sredstev EU.

Uskladitev notranjih
predpisov na področju
raziskovalne dejavnosti v
okvirih Kodeksa in Listine
raziskovalcev

Usklajeni predpisi na
področju raziskovalne
dejavnosti v okvirih Kodeksa
in Listine raziskovalcev

Naloga v letu 2012 ni bila v
celoti realizirana v skladu z
zastavljenimi časovnimi roki
zaradi pomanjkanja
kadrovskih in finančnih
resursov. Samoevalvacija
akcijskega načrta je v
postopku priprave. Naloga
se prestavi v leto 2013/2014.

Ureditev vprašanja
intelektualne lastnine na
Univerzi na Primorskem in
vzpostavitev sistema za
zaščito avtorskih pravic

Sistemsko urejeno
vprašanje s predpisom o
intelektualni lastnini in zaščiti
avtorskih pravic

Do sistemske ureditve
vprašanja intelektualne
lastnine in avtorskih pravic ni
prišlo, zaradi drugih
prioritetnih naloge. Področje
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Realizacija v letu 2012
glede na ciljno vrednost
kazalnika za dolgoročni
cilj
je urejeno skladno z
veljavna zakonodajo RS .

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2011: 40% od vseh
zaposlenih

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2015: ohranitev deleža

Zaradi varčevalnih ukrepov
se je delež izobraževanja za
potrebe strokovnega razvoja
in izpopolnjevanja zmanjšal .

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

Spodbujanje prijav na javne
razpise za pridobitev
dodatnih sredstev
namenjenih sofinanciranju
izpopolnjevanja
raziskovalcev, krepitev
sodelovanja z
gospodarstvom

Povečanje števila prijav na
razpise za dodatno
sofinanciranje
izpopolnjevanja
raziskovalcev za 5% in
okrepljeno sodelovanje z
gospodarstvom – povečanje
števila projektov z
gospodarstvom za 5%

V letu 2012 se je povečalo
število prijav na mednarodne
razpise in nacionalne
projekte (skupne) na ravni
UP. Sodelovanje z
gospodarstvom je potekalo
skladno z ekonomsko
situacijo: v letu 2012 je UP
izvajala 11 projektov z
gospodarstvom ter skupno
52 z drugimi uporabniki
znanja in lokalno skupnostjo.

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Povečanje vpisa tujih
študentov

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami v tujini

V študijskem letu 2012/2013
je na UP vpisanih skupno
176 tujih študentov, kar je
33 več kot v študijskem letu
2011/2012.

Povečanje vpisa tujih
študentov na 10%
Oblikovanje enotne
strategije promocije
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti in raziskovalnih
rezultatov Univerze na
Primorskem

Sprejeta enotna strategija
promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti in
raziskovalnih rezultatov
Univerze na Primorskem

Za potrebe
samoevalvacijskega, letnega
poročila in letnega programa
dela UP so bili narejeni
enotni kazalniki za
spremljanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
Promocijske aktivnosti so
bile upoštevane v osnutku
Strategije za sodelovanje z
gospodarstvom. V letu 2013
se pripravlja evalvacija
programa raziskovalne in
razvojne dejavnosti UP
2009-2013 in priprava nove
strategije na področju
raziskovalne in razvojne
dejavnosti.

Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

Število outgoing študentov,
2010/11: 84

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število incoming študentov
2011/2012: 197 (več kot
10% rast)

Število mobilnih profesorjev
outgoing 2010/2011: cca. 30

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8

Število outgoing študentov,
2011/2012: 89 (10% rast ni
dosežena)
Število incoming profesorjev
2011/2012: 97 (več kot 30%
rast)
Število outgoing profesorjev
2011/2012: 54 (več kot 30%
rast)

Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10

Število incoming strokovnih
sodelavcev 2011/2012: 10
(30% rast)
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2011/2012:7
(30% rast ni dosežena)

Posamezne članice UP
izvajajo posamezne
predmete v angleškem

Povečati število članic, ki
izvajajo predmete v
angleškem in/ali drugem

V študijskem letu 2011/2012
so nekaj predmetov v tujem
jeziku izvedle članice: UP

5. USMERITVE IN CILJI UNIVERZE

5.2 DOLGOROČNI CILJI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
jeziku
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Ponuditi izvajanje celotnega
študijskega programa v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov
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Realizacija v letu 2012
glede na ciljno vrednost
kazalnika za dolgoročni
cilj
FAMNIT (skupaj 8 na 1. in
2. stopnji); UP FM (skupaj
20 na 1. in 2. stopnji) ter UP
FVZ 2 na 2. stopnji.

V okviru Štipendijskega
sklada UP je UP FAMNIT
štipendiral 2 študenta iz
tujine.

Opomba:* Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP, kjer posamezne
članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v
letu 2012 po podatkih WOS objavljenih 133 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI.
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5.3 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2012
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje števila mladih
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število mladih raziskovalcev
v letu 2011: 63

Ciljna vrednost v letu 2012
Nadaljevanje usposabljanja
mladih raziskovalcev na UP
FM, UP FAMNIT, UP FVZ,
UP ZRS in UP IAM (od tega
dva nova z drugih zunanjih
RO)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je na UP
usposabljajo 63 MR.

Zaposlitev novih mladih
raziskovalcev pri izbranih
mentorjih (skupaj 11)
Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

Povečanje kakovosti in
spodbujanje znanstvene
odličnosti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev UP

Povečanje števila prijav in
pridobljenih projektov na
razpisih ARRS ter na drugih
nacionalnih in mednarodnih
razpisih

Postavljena merila in
strateški cilji UP

Izboljšanje prepoznavnosti v
mednarodnem prostoru
Približanje materialnim
standardom univerz v
Ljubljani in Mariboru

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ:
s strani UP ŠD so bile
izvedene vse potrebne
aktivnosti.

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS (po izbrani vedi):
138,68

Povečanje števila SICRIS
točk na registriranega
raziskovalca za 3%

Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI in
SSCI – 206 objav ter v
A&HCI – 27 objav v letu
2011

Povečanje znanstvenih
objav sodelavcev v SCI,
SSCI in AHCI za 2%

Povprečno število čistih
citatov na registriranega
raziskovalca 2006–2011:
23,6

Povečanje števila čistih
citatov na registriranega
raziskovalca za 2%

Podani predlogi za prenovo
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti v
Sloveniji

Nadaljnje aktivno
sodelovanje v prenovi
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti

Delno realizirano.

Število projektov v 2011, ki
jih financira ARRS:

Število projektov, ki jih
financira ARRS:

Delno realizirano:

- programi: 13,

- programi: 14,

- temeljni: 45,

- temeljni: 47,

- aplikativni: 18,

- aplikativni: 20,

- podoktorski: 9,

- podoktorski: 12,

- projekti CRP: 18

- projekti CRP: 17

Število pogodbenih
partnerstev v okviru 7. OP v
2011: 5

Število pogodbenih
partnerstev v okviru 7. OP v
l. 2011: 6

Realizirano.
Obrazložitev:
49,95 točk na raziskovalca
na ravni UP, uporabljena je
bila druga metodologija.
Realizirano
Obrazložitev:
Št. objav na ravni UP: 297*.

Realizirano.
Obrazložitev:
Povprečno število citatov je
32,8.

Obrazložitev:
UP je sodelovala v skladu s
pozivi MIZKŠ in ARRS.

- programi: 14,
- temeljni: 36,
- aplikativni: 13,
- podoktorski: 7,
- projekti CRP: 16.
Realizirano.
Obrazložitev:
Št. pogodbenih partnerstev v
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
2012 je ostalo na enaki
ravni. V letu 2012 je bilo
oddanih 12 prijav, ki so še v
evalvaciji.

Uveljavitev dobrih praks na
področju znanstvenoraziskovalnega dela

Povečanje števila
znanstvenih objav
sodelavcev

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Sprejeti kriteriji Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce za obdobje
2010–2014 in Akcijskega
načrta UP za implementacijo
Kadrovske strategije na
organih odločanja UP 2010

Sledenje kriterijem
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce in Akcijskega
načrta UP v praksi

Delno realizirano.

Implementacija
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks, pristopov k
raziskovanju

Strategija povečanja
implementacije
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks, pristopov k
raziskovanju

Realizirano.

Uveljavljanje dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci

Nadaljevanje dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci,

Realizirano.

Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI in
SSCI – 206 objav ter v
A&HCI – 27 objav v letu
2011

Povečanje znanstvenih
objav sodelavcev v SCI,
SSCI in AHCI za 2%

Realizirano.

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih:
166

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih:
243

Obrazložitev:
Naloga ni bila v celoti
realizirana zaradi
pomanjkanja kadrovskih in
finančnih resursov.
Samoevalvacija je v
postopku priprave. Naloga
se prestavi v leto 2013.

Obrazložitev:
Št. objav na ravni UP: 297*.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je na
spremljajočih delovnih
mestih izobraževalo 100
zaposlenih , kar je za 58%
manj od načrtovanega.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključenost podiplomskih
študentov v raziskovalne
projekte

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število podiplomskih
študentov vključenih v
raziskovalne projekte 2011:
UP FM – ni podatka, UP
PEF – 3; FTŠ TURISTICA –
0; UP FVZ – 2

Ciljna vrednost v letu 2012
Število podiplomskih
študentov vključenih v
raziskovalne projekte 2012:
UP PEF – 5; UP FTŠ
Turistica – 2, UP FVZ –
vključevanje študentov 2. st.
programa Dietetika v projekt
Trans2care

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

Povečanje vključenosti
podiplomskih študentov UP
FM v raziskovalne projekte
za 5%
Število podoktorskih
projektov v 2011: UP
FAMNIT – 1; UP ZRS – 4;
UP IAM - 2

Število podoktorskih
projektov v 2011: UP
FAMNIT – 1; UPZRS - 4 in
pridobitev novih; UP IAM - 4

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Št. podoktorskih projektov, ki
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
so se izvajali v letu 2012 je
7.

Implementacija in izvajanje
nove sheme financiranja
doktorskega študija

Mobilnost med raziskovalci
in visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela

Realiziran prvi javni razpis
nove sheme sofinanciranja
doktorskega študija v letu
2011: izbranih 36 študentov
v financiranje

Realizacija drugega razpisa
nove sheme sofinanciranja
doktorskega študija v letu
2012: povečanje števila
izbranih študentov vsaj za
20% glede na leto 2011

Delno realizirano.

Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji v letu
2011: povezovanje UP
FAMNIT – UP IAM (54
visokošolskih učiteljev UP
FAMNIT vključenih v RD, 21
raziskovalcev UP IAM
vključenih v pedagoški
proces); UP FM - od skupno
71 raziskovalcev je 58
zaposlenih tudi pedagoško;
povezovanje UP ZRS in UP
FHŠ; povezovanje UP ZRS
in UP FAMNIT

Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji v letu
2012: povezovanje UP
FAMNIT – UP IAM (71
visokošolskih učiteljev UP
FAMNIT vključenih v RD, 25
raziskovalcev UP IAM
vključenih v pedagoški
proces); UP FM - od skupno
71 raziskovalcev je 58
zaposlenih tudi pedagoško;
povezovanje UP ZRS in UP
FHŠ

UP FHŠ: Realizirano.

Obrazložitev:
Št- študentov izbranih v
financiranje se ni povečalo
(33 v generaciji 2011).

UP FM: Delno realizirano:
Obrazložitev:
Razmerje je upadlo za 3 %
(od 67 raziskovalcev je tudi
53 pedagoških delavcev).
Glede na to, da je v letu
2012 UP FM povečala
število MR-jev, ki so
zaposleni izključno na
raziskovalnem področju in
glede na to, da je zaposlitev
prenehala 9 pedagoškim
zaposlenim, je dosežena
vrednost odlična.
UP FAMNIT in UP IAM:
Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je nadaljevalo
uspešno sodelovanje med
UP FAMNIT in UP IAM na
podlagi sprejetega
Memoranduma o
medsebojnem sodelovanju
na področju skupnega
interesa.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP ZRS so
vključeni v pedagoško delo
na drugih pedagoških
članicah UP ( UP PEF, UP
FHŠ, UP TURISTICA, UP
FVZ, UP FM, UP FAMNIT,
UP FENIKS) in tudi na
drugih univerzah v Sloveniji,
se je povečalo.

Podaljšanje akreditacije
Univerze na Primorskem

Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto:2003)

Pripravljena, sprejeta in
oddana vloga za podaljšanje
akreditacije Univerze na
Primorskem za obdobje
sedem let na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Realizirano.

Podaljšanje akreditacije
študijskim programom

Akreditacija študijskih
programov (2005)

Podaljšanje akreditacije
študijskim programom

Delno realizirano.
Vse vloge za študijske
programe, ki so bili
predvideni za postopek
podaljšanja akreditacije, so v
postopku obravnave na
NAKVIS. Za večino teh
študijskih programov so že
bili opravljeni obiski skupine
evalvatorjev na članicah
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
(razen na UP FHŠ).
Odločbe Sveta NAKVIS o
podaljšanju akreditacije se
tako pričakuje v začetku leta
2013.

Generične kompetence
diplomantov UP na 1. stopnji

Priprava in sprejem
Programa razvoja kulture
kakovosti na UP

Idejna zasnova smernic za
generične kompetence
diplomantov UP.

Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)

Oblikovane skupne
smernice za generične
kompetence diplomantov UP
na študijskih programih 1.
stopnje.

Realizirano.

Sprejet Program razvoja
kulture kakovosti na UP

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Oblikovan skupen nabor
splošnih kompetenc
diplomantov na študijskih
programih UP.

Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013

Vzpostavitev delovanja
novih članic UP

Podeljena akreditacija novim
trem članicam, in sicer UP
UK, UP FGO in UP FENIKS.
Sprejeta Odlok o
spremembah Odloka o
ustanovitvi UP in
Spremembe in dopolnitve
Statuta UP, v katerega sta
vključeni članici UP FGO in
UP UK

Zadovoljstvo zaposlenih

Na vseh članicah niso
izvedene ankete o
zadovoljstvu

Vpis UP FGO, UP UK in UP
FENIKS v sodni register
Vpis v razvid visokošolskih
zavodov pri MVZT

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Članica UP UK je bila
vpisana v sodni register.
Članica UP FGO ni bila
vpisana v sodni register .
Članica UP FENIKS ni bila
ustanovljena

Na vseh članicah izvedene
ankete o zadovoljstvu

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Anketiranje zaposlenih še
vedno izvajajo le
posamezne članice, saj na
ravni UP še ni omogočeno
e-anketiranje.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati število bilateralnih
sodelovanj

Okrepiti dejavnost
raziskovalnih inštitutov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Število znanstveno
raziskovalnih projektov
bilateralnega sodelovanja v
letu 2011: 52

Število projektov
bilateralnega sodelovanja:
nadaljevanje izvajanja
tekočih projektov (18) in
pridobitev novih (16)

Realizirano.

Število znanstvenih
sestankov in konferenc v
organizaciji UP v 2011: 16

Število načrtovanih
znanstvenih sestankov in
konferenc v organizaciji UP:
34

Delno realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP: 6

Realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v 2011:
5

Obrazložitev:
Skupno 41 bilateralnih
sodelovanj in 20 promocij
znanosti.

Obrazložitev:
Skupno število znanstvenih
sestankov in konferenc: 26.

Obrazložitev:
Št. pogodbenih partnerstev
6.

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so

Realizirano.
Obrazložitev:
Število projektov v
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26
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

daljši od enega leta: 29

sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so
daljši od enega leta: 36.

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so
krajši od enega leta v 2011:
29

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so
krajši od enega leta: 27

Realizirano.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v
2011: 89

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU: 99

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, ki so
krajši od enega leta: 21.

Obrazložitev:
Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU: 75.

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Posodobitev raziskovalne
infrastrukture

Informatizacija dela na
področju mednarodne
mobilnosti

Izboljšan informacijski
sistem Propis _kadri

Poenotenje postopkov dela
na vseh članicah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Pomanjkljiva raziskovalna
infrastruktura na nekaterih
članicah

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Posodobitev raziskovalne
infrastrukture v okviru načrta
porabe 2012

Nerealizirano.

Povečanje sredstev za
pridobitev raziskovalne
infrastrukture

Zaradi neizvedenega
razpisa na ARRS
načrtovana posodobitev ni
bila realizirana.

Ni vzpostavljena
informacijska podpora za
spremljanje mednarodne
mobilnosti

Vzpostavitev informacijske
podpore za spremljanje
mednarodne mobilnosti

Delno realizirano.

Napake v podatkih in različni
podatki v bazi Propis in
personalnih mapah

Odpravljene napake

Realizirano.

Ni vzpostavljen sistem za
statistično obdelavo
podatkovnih baz (sistem
OLAP)

Vzpostavljen sistem OLAP

Delno realizirano.

Navodila za delo na
kadrovskem področju so v
različnih dokumentih

Vsa navodila zbrana v enem
dokumentu – kadrovskem
priročniku

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Predstavitev možnosti s
strani UP FTŠ Turistice za
skupni informacijski sistem
preko google online podpore
ter dogovori z UP Famnit
glede možnosti vzpostavitve
lastnega sistema. Z vsemi
fakultetami UP je potrebno
doreči načrt sofinanciranja.

Obrazložitev:
Pripravljena osnovna
poročila za modul FI in KA.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi drugih prioritetnih
nalog in pričetka postopka
reorganizacije, ki bo
bistveno vplivala na delovne
procese v razmerju članica –
rektorat cilj v letu 2012 ni bil
realiziran.

Povečanje števila ležišč - v
lastnem upravljanju, v
dijaških domovih (DD) in pri
zasebnih najemodajalcih

Izredno nizka pokritost
študentskih postelj glede na
število študentov v
primerjavi z UL in UM

Povečanje števila kapacitet
z izgradnjo oz. najemom
novih zmogljivosti

Nerealizirano.
Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ:
s strani UP ŠD so bile
izvedene vse potrebne
aktivnosti.

Dodatne kapacitete za
študentske družine in za
študente s posebnimi
potrebami

Nizko število kapacitet za
študentske družine in
študente s posebnimi
potrebami glede na število
študentov in v primerjavi z
UL in UM

Povečanje števila in oz.
prilagoditev kapacitet

Izvedba nujnih vzdrževalnih
del (IVD) na obstoječih
kapacitetah za nemoteno
izvajanje dejavnosti ŠD in
učinkovito rabo energije v
objektih ter nadomestitev
iztrošene in nabava nove
opreme

Letno se izvajajo prioritetne
naloge v skladu z načrtom
za IVD ter študijo za
učinkovito rabo energije v
kapacitetah UP ŠD;
obstoječe kapacitete še
vedno niso v okvirih
povprečnih standardov za
bivanje študentov

Povečanje vrednosti in
uporabnosti kapacitet z
rednim vzdrževanjem in
opremljanjem ter zmanjšanje
stroškov zaradi ukrepov za
energetsko varčnost

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ
- kar se tiče investicije v
Livadah, ki sredstev ni
zagotovilo; ne glede na
navedeno, sta bila v
obstoječih UP ŠD
preurejena dva app za
potrebe družin in sicer zgolj
z lastnimi-tržnimi sredstvi
UP ŠD.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Dejstvo je, da so UP ŠD
izvedli in sicer zgolj iz lastnih
- tržnih sredstev več nalog,
kot so jih načrtovali na
področju energetske
varčnosti in dejstvo,
planiranih sredstev s strani
MIZKŠ v ta namen niso
prejeli.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izboljšanje postopkov glede
vodenja projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Enotna aplikacija za vodenje
EU projektov ni
vzpostavljena (posamezne
članice so že imele na voljo
testne aplikacije)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Izboljšana komunikacija med
člani projektne skupine s
strokovnimi službami

Nerealizirano.

Začetek razvoja IS za
finančno vodenje projektov

Zaradi nezadostnih finančnih
sredstev nakup programa ni
bil izveden. Postopke
vodenja projektov izvajamo
v Excel tabelah.

Število interdisciplinarnih
študijskih programov jih
skupaj oblikuje in izvaja več
članic UP: vsaj 1 nov
interdisciplinarni študijski
program

Nerealizirano.

Uporaba ločenih evidenc v
strokovnih službah univerze

Obrazložitev:

Izvedena identifikacija
trenutnih procesov vodenja
projektov kot osnova za
iskanje ustrezne aplikacije
Razvoj interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami univerze

Število interdisciplinarnih
študijskih programov, ki jih
skupaj oblikuje in izvaja več
članic UP: 2
interdisciplinarna študijska
programa 2. stopnje

Obrazložitev:
V letu 2012 na organih UP ni
bilo v postopku akreditacije
nobenega
interdisciplinarnega
študijskega programa.
Obravnavan in posredovan v
nadaljnji postopek na
NAKVIS je bil študijski
program za izpopolnjevanje
iz zgodnjega učenja
angleščine, pri katerem
sodelujeta UP PEF in UP
FHŠ.
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanje lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP

Vključevanje univerze v
kulturno dogajanje lokalnega
okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovanje Centra za
razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP) z
gospodarstvom

Nadaljevanje dobrih praks
sodelovanja z
gospodarstvom

Realizirano.

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugi
uporabniki znanja v 2011: 55

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugi
uporabniki znanja: 55

Delno realizirano.

Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
2011: 3

Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom: 3

Realizirano.

Aktivnosti Akademskega
pevskega zbora UP (APZ
UP) v 2011: 1. in 2. mesto
na mednarodnem
glasbenem festivalu
Cantonigros, Španija in dve
zlati plaketi na
mednarodnem zborovskem
festivalu v Ohridu,
Makedonija

Aktivnosti APZ UP:
sodelovanje na slovenskem
zborovskem tekmovanju
Naša pesem v Mariboru,
udeležba na reviji Primorska
poje, izvedba koncertne
turneje in drugih glasbenih
nastopov, predstavitev zbora
na Češkem in ponovno na
Hrvaškem. Intenzivne
priprave za nova tekmovanja
in festivale v Italiji in Nemčiji

Realizirano.

Izvedba dogodkov v
sodelovanju z lokalno
skupnostjo in drugimi
institucijami v 2011: 3

Izvedba dogodkov v
sodelovanju z lokalno
skupnostjo in drugimi
institucijami: 3

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugi
uporabniki znanja: 52

Obrazložitev:
Izvedena sta bila 2 od 3
načrtovanih dogodkov, in
sicer:
- izvedba dogodka Moje
mesto je svet v sodelovanju
z MOK,
- sodelovanje na dogodku
KŠOK Oživela ulica.

Priprava kulturnoumetniškega programa
prireditev za širšo javnost

Gostovanje likovnih in
fotografskih razstav in druge
umetniško-kulturne
aktivnosti na UP v 2011: 47

Mesečno gostovanje likovnih
in fotografskih razstav na
UP: 47

Realizirano.

Nadaljevanje in povečanje
izvajanja umetniških
dejavnosti (glasbene,
likovne, lutkovne, literarne
umetnosti s študenti)

Izvedeni dogodki v tednu UP
(gledališke predstave,
literarni večeri ipd.) v 2011:
čez 30

Izvedba vsaj 2 glasbenih
prireditev

Realizirano.

Aktivnosti UP: glasbeni
nastopi – 10; filmski večeri –
3; literarni večeri – 1

Delno realizirano.

Izvedena predstavitev
dokumentarnega filma
Beneški Koper (RTV
Slovenija) in forum
Primorskih novic – Tomizza
in mi
Aktivnosti UP v 2011:
glasbeni nastopi – 10; filmski
večeri – 1; recitali – 2

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Promocija znanstvenih

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število znanstvenih

Ciljna vrednost v letu 2012
Organizacija znanstvenih

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sestankov in konferenc v
organizaciji univerze v 2011:
16
Izvedba okroglih miz,
gostovanj strokovnjakov iz
prakse, tematske razprave z
aktualnimi temami v 2011
(UP FM): 100

Internacionalizacija
raziskovalnega dela

Ciljna vrednost v letu 2012
sestankov in konferenc: 34
Izvedba okroglih miz,
gostovanj strokovnjakov iz
prakse, tematske razprave z
aktualnimi temami v 2012
(UP FM): 100
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Število konferenc:26.
Izvedba okroglih miz in
tematskih razprav je bila
realizirana.

Število izdanih monografij v
2011: 46

Število izdanih monografij:
35

Realizirano.

Število izdanih znanstvenih
revij v 2011:16

Število izdanih znanstvenih
revij:20

Realizirano.

Število projektov promocije
slovenske znanosti v letu
2011: 12

Število projektov promocije
slovenske znanosti v letu
2012: 12

Realizirano.
Obrazložitev:
Število projektov promocije
slovenske znanosti v letu
2012: 20.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v letu 2011: 5

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v letu 2012:6

Realizirano.
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v letu 2012: 6. V
evalvaciji je še 12 prijav.

Povečanje vpisa tujih
študentov

Število znanstvenih
sestankov in konferenc v
organizaciji univerze v 2011:
16

Število načrtovanih
znanstvenih sestankov in
konferenc v organizaciji
univerze: 34

Delno realizirano.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v 2011: 6

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: 13

Realizirano.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: v 2011: 14

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: 20

Nerealizirano.

Povečanje vpisa tujih
študentov, predvsem s
področja Evrope in Azije

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami

Delno realizirano

Obrazložitev:
Število načrtovanih
znanstvenih sestankov in
konferenc v organizaciji
univerze: 26.

Obrazložitev:
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: 25

Obrazložitev:
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: 15

Obrazložitev:
UP se povezuje s srednjimi
šolami predvsem v
zamejstvu (Italiji, Hrvaški,
Avstriji), prav tako pa tudi z
mnogimi univerzami v
sosednjih državah, državah
nekdanje Jugoslavije, po
vsej Evropi in širše.
Tuji študenti, vpisani na UP,
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
večinoma prihajajo iz Italije
ter iz držav nekdanje
Jugoslavije (Hrvaška, Bosna
in Hercegovina, Makedonija,
Srbija).

Povečati mednarodno
mobilnost kadra in študentov

Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

Število outgoing študentov,
2010/11: 84

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število mobilnih profesorjev
outgoing 2010/2011: cca. 30

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47

Realizirano.
Obrazložitev:
Število incoming študentov
2011/2012: 197 (več kot
10% rast)
Število outgoing študentov,
2011/2012: 89 (10% rast ni
dosežena)

Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8

Število incoming profesorjev
2011/2012: 97 (več kot 30%
rast)

Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10

Število outgoing profesorjev
2011/2012: 54 (več kot 30%
rast)
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2011/2012: 10
(30% rast)
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2011/2012:7
(30% rast ni dosežena)

Izveden interni razpis in
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v letu 2011

Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v 2012

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2011/12 na
razpis Evropske komisije za
VŽU Erasmus

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2012/13 na
razpis Evropske komisije za
VŽU Erasmus

Sodelovanje 4 članic UP v
programu CEEPUS v letu
2011

Povečati število članic UP, ki
sodelujejo v programu
CEEPUS v letu 2012:
najmanj 5

Delno realizirano.

Enaki namestitveni pogoji za
vse tuje študente na
slovenskih univerzah

Nerealizirano.

Neenaki namestitveni pogoji
za tuje študente na
slovenskih univerzah

Realizirano.

Obrazložitev:
Na novo se je v program
CEEPUS vključila ena
članica UP, vendar pa ena
izmed članic UP, ki so že
bile vključene v program
CEEPUS, v le-tem v letu
2012 ni sodelovala.

Obrazložitev:
UP še vedno nima dovolj
namestitvenih kapacitet za
(tuje) študente, na kar je že
večkrat opozorila pristojne
organe.

Razširitev mreže partnerjev
v tujini

Zagotovitev 25 potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje za študijsko leto
2011/12

Zagotovitev potrebnih ležišč
za incoming študente in
profesorje v študijskem letu
2012/2013

Realizirano.

Število podpisanih
meduniverzitetnih

Število podpisanih
meduniverzitetnih

Realizirano.
Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sporazumov:

Ciljna vrednost v letu 2012
sporazumov v letu 2011 6
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2012 je UP sklenila 15
meduniverzitetnih
sporazumov o sodelovanju.

Od ustanovitve do 2011: 46,
od tega 5 v letu 2011
V letu 2011 je veljavnih 259
ERASMUS bilateralnih
sporazumov, v katere so
vključene članice UP

Povečanje števila
bilateralnih sporazumov za
10%

Realizirano.

UP je vključena v 16
nacionalnih in mednarodnih
združenj, posamezne
članice pa v dodatna
združenja oz. mreže glede
na področje dela

Nova članstva

Realizirano.
Obrazložitev:
UP je v maju 2012 postala
članica združenja ALUm –
Adriatic Linked Universities,
ki ne predvideva članarine.
Sicer pa je iz finančnih
razlogov izstopila iz
nekaterih združenj.
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(VMESNO

OBRALOŽITEV: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2012 je Univerza na Primorskem na
zahtevo pristojnega ministrstva izbrala dva ukrepa iz RESOLUCIJE o Nacionalnem programu
visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11–20), in sicer:
ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj,
33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za
daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.
Za oba navedena ukrepa je Univerza na Primorskem opredelila ustrezne dolgoročne cilje za obdobje
2011–2013, v sklopu navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezne kratkoročne cilje za leti 2012 in
2013.
V skladu s 4. členom pogodbe, ki sta jo podpisali Univerza na Primorskem in pristojno ministrstvo za
visoko šolstvo (št. pogodbe 3211-12-000003) dne 20.12.2012 ter pozivom slednjega je Univerza na
Primorskem pripravila vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za obdobje 2011–2013 za
ukrepa 3. in 33 iz ReNPVŠ11–20 (priloga k pogodbi o financiranju št. 3211-12-000003).

I – Ukrep 3 ReNPVŠ11-20
Pregled realizacije letnih ciljev 2012
Tabela: Pregled realizacije letnih ciljev v letu 2012 glede na opredeljene dolgoročne cilje in kazalnike UP
2011-2013
Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

3. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih
institucij, ki bo omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter
institucij med seboj

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)

Ciljna vrednost
kazalnika (2012)

Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik

Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Generične
kompetence
diplomantov UP
na 1. stopnji

Oblikovati nabor
generičnih
kompetenc
diplomantov UP.

Generične
kompetence
diplomantov UP

Idejna zasnova
smernic za
generične
kompetence
diplomantov UP.

Oblikovane
skupne smernice
za generične
kompetence
diplomantov UP
na študijskih
programih 1.
stopnje.

Realizirano.
Obrazložitev:
Oblikovan skupen
nabor splošnih
kompetenc
diplomantov na
študijskih
programih UP.

Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane skupne univerze
Razvoj
interdisciplinarnih
študijskih
programov z
drugimi članicami
univerze

Strokovna
podpora članicam
UP v okviru
njihovega
sodelovanje pri
pripravi in
oblikovanju
interdisciplinarnih
študijskih
programov
Izvedba
postopkov
notranje
akreditacije na
pristojnih organih
UP.

Število
akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih
programov, ki jih
oblikuje in izvaja
več članic UP

Število
interdisciplinarnih
študijskih
programov, ki jih
skupaj oblikuje in
izvaja več članic
UP: 2
interdisciplinarna
študijska
programa 2.
stopnje

Število
interdisciplinarnih
študijskih
programov jih
skupaj oblikuje in
izvaja več članic
UP: vsaj 1 nov
interdisciplinarni
študijski program

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Do 10.11. 2012
še ni bilo
podeljene
akreditacije
interdisciplinarne
mu študijskemu
programu, ki ga
pripravlja skupaj
več članic UP.
Interdisciplinarni
študijski programi
so še v postopku
priprave in
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

3. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih
institucij, ki bo omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter
institucij med seboj

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)

Ciljna vrednost
kazalnika (2012)

Posredovanje
vlog v obravnavo
na NAKVIS.
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Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik
oblikovanja na
sodelujočih
članicah UP.
Realizacija ciljne
vrednosti
kazalnika v l.
2012 se prenese
v l. 2013.

Reorganizacija
strokovnih služb
za učinkovito
izvajanje
dejavnosti članic

Povezovanje
strokovnih služb
iz članic UP na
raven rektorata
univerze za
doseganje večje
učinkovitosti in
racionalizacije
poslovanja.

Oblikovanje
skupnih služb na
ravni univerze

Javni uslužbenci,
ki opravljajo
skupne naloge na
ravni rektorata
UP: 4

Javni uslužbenci,
ki opravljajo
skupne naloge na
ravni rektorata
UP: 6

Nerealizirano.

Ideja zasnove
mrežnega
sistema VŽU na
UP

Pripravljeno
skupno poročilo o
delovanju centrov
po članicah UP,
kar bo izhodišče
za pripravo
mrežnega
sistema VŽU.

Realizirano.

Reorganizacija
skupnih služb.

Spodbujanje
vseživljenjskega
učenja na UP

Povezati se s
centri za
vseživljenjsko
učenje, ki delujejo
v okviru članic
UP.
Spremljati
aktivnosti, ki se
bodo izvajale na
članicah v okviru
vsebin VŽU.

Mrežni sistem
VŽU

Seznanjati
študente UP s
ponudbo in izbiro
vsebin v okviru
VŽU vseh članic.

Obrazložitev:
Ciljna vrednost v
l. 2012 ostaja
enaka izhodiščni
vrednosti v l.
2011. Pripravljene
so okvirne
podlage za
izvedbo
reorganizacije
služb na ravni
UP, ki bo
izvedena v letu
2013.

Obrazložitev:
S pregledom
vsebin in
sodelovanjem s
službami za
vseživljenjsko
učenje po
članicah UP je bil
izdelan in
natisnjen
KATALOG
ponudbe
vseživljenjskega
učenja na UP v
št. letu
2012/2013, s
čimer so tako
študenti kot
zunanji
udeleženci
pridobili
informacije na
enem mestu.

Opomba: Ciljno vrednost kazalnikov za dolgoročne/strateške cilje v okviru 3. ukrepa ReNPVŠ11-20 navajamo do leta
2013, skladno s Srednjeročno razvojno strategijo 2009 – 2013.

Dodatna pojasnila k obrazložitvi realizacije kratkoročnih ciljev v letu 212
V letu 2012 so sta bila realizirana dva kratkoročna cilja od predvidenih štirih kratkoročnih ciljev, s
katerimi se spremlja izvajanje dolgoročnih kazalnikov univerze v okviru ukrepa 3 ReNPVŠ 11-20.
Kratkoročni cilj 2012: Generične kompetence diplomantov UP na 1. stopnji
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Ciljna vrednost kratkoročnega kazalnika 2012 »Generične kompetence diplomantov UP« je bila
realizirana. Oblikovan je skupni nabor splošnih kompetenc diplomantov UP, ki pa še ni ločen po
stopnjah študija. V letu 2013 zato načrtujemo razdelitev splošnih kompetenc diplomantov glede 1., 2.
in 3. stopnjo študija, s katero bo zagotovljena preglednost kompetenc diplomantov UP na vseh
stopnjah študija.
Kratkoročni cilj 2012: Spodbujanje vseživljenjskega učenja na UP
Ciljna vrednost kratkoročnega kazalnika 2012 »Mrežni sistem VŽU« je bila realizirana. Na UP smo
vzpostavili mrežni sistem Vseživljenjskega učenja in povezali strokovne službe rektorata UP s
strokovnimi službami oz. organizacijskimi enotami na članicah UP. V letu 2012 je bil izdelan in
natisnjen tudi katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na UP, v katerem so skupno zbrane in
predstavljene vse informacije o ponudbi VŽU na UP. V letu 2013 načrtujemo nagraditev mrežnega
sistema VŽU univerze z oblikovanjem skupnega nabora kompetenc, ki jih lahko študenti pridobijo v
okviru ponudbe VŽU na UP. V načrtovanem letu je cilj tudi povečati udeležbo študentov na ponujenih
programih VŽU na UP. Predvidene aktivnosti v letu 2013 bodo usmerjene v povečan obseg izvedbe
ponudbe VŽU na UP kot tudi njene učinkovitejše promocije.
Kratkoročni cilj 2012: Razvoj interdisciplinarnih študijskih programov z drugimi članicami univerze
V l. 2012 opredeljeni kratkoročni cilj, s katerim se meri izvajanje dolgoročnega cilja za navedeno leto,
ni bil realiziran. Do 10.11. 2012 še ni bilo podeljene akreditacije (s strani NAKVIS) interdisciplinarnemu
študijskemu programu, ki ga pripravlja skupaj več članic UP. Interdisciplinarni študijski programi so še
v postopku priprave in oblikovanja na sodelujočih članicah UP. V letu 2013 načrtujemo, da bomo
dosegli ciljno vrednost dolgoročnega kazalnika, in sicer akreditacijo 2 interdisciplinarnih študijskih
programov.
Kratkoročni cilj 2012: Reorganizacija strokovnih služb za učinkovito izvajanje dejavnosti članic
V l. 2012 opredeljeni kratkoročni cilj, s katerim se meri izvajanje dolgoročnega cilja za navedeno leto,
ni bil realiziran. Pripravljene so okvirne podlage za izvedbo reorganizacije služb na ravni UP, ki bo
izvedena v letu 2013.

II – Ukrep 33 ReNPVŠ11-20
Pregled realizacije letnih ciljev 2012
Tabela: Pregled realizacije letnih ciljev v letu 2012 glede na opredeljene dolgoročne cilje in kazalnike 2011-2013
Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

33. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za
daljše obdobje

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Povečati
mednarodno
mobilnost osebja

Promocija
mobilnosti.

Število izmenjav in
usposabljanj
osebja UP v tujini
za daljše obdobje

Sodelovanje
članic v
mednarodnih
programih
mobilnosti.
Širitev mreže
partnerjev v tujini

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)
Število mobilnih
profesorjev
outgoing,
2009/2010: 28.

Ciljna vrednost
kazalnika
(2012)
Povečanje
števila mobilnih
profesorjev
outgoing,
2011/2012: 30%.

Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik
Realizirano
(2011/2012): 49
Obrazložitev:
Cilj je realiziran
glede na
izhodiščno
vrednost, ki je bila
iz št. leta
2009/2010, saj v
času definiranja
izhodiščne in ciljne
vrednosti tega
kazalnika še
nismo razpolagali
s podatki o
mobilnih
profesorjih v št.
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

33. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za
daljše obdobje

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)

Število outgoing
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev,
2009/2010: 5.

Ciljna vrednost
kazalnika
(2012)

Povečanje
števila outgoing
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev,
2011/2012: 30%.

Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik
letu 2010/2011.
Realizirano
(2011/2012): 50
Obrazložitev:
Cilj je realiziran
glede na
izhodiščno
vrednost, ki je bila
iz št. leta
2009/2010, saj v
času definiranja
izhodiščne in ciljne
vrednosti tega
kazalnika še
nismo razpolagali
s podatki o številu
mobilnih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev v št.
letu 2010/2011.
Poleg tega je ta
kazalnik v
izhodiščni
vrednosti zajemal
samo število
mobilnih
strokovnih
sodelavcev, ne pa
tudi raziskovalcev.
Ob pripravi tega
poročila je
podatek za št. leto
2010/2011: 30
mobilnih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, kar
pomeni, da je bil
30% porast v letu
2012 dosežen
tako ob
upoštevanju
izhodiščne
vrednosti iz št. leta
2009/2010 kot
2010/2011.
V št. letu
2010/2011 je bilo
število mobilnih
strokovnih
sodelavcev 10, v
št. letu 2011/2012
pa 8. To kaže, da
je prišlo do 30%
porasta strokovnih
sodelavcev v letu
2012 tako ob
upoštevanju
izhodiščne
vrednosti iz
2009/2010 kot če
ciljno vrednost v
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

33. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za
daljše obdobje

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)

Ciljna vrednost
kazalnika
(2012)

Število učiteljev, ki
koristi sobotno
leto

Število učiteljev, ki
je koristilo sobotno
leto (2010): 4.

Povečanje
števila učiteljev,
ki je koristilo
sobotno leto
(2012) za 30%.

Nerealizirano

Sodelovanje 5
članic UP v
programu
CEEPUS v letu
2012.

Realizirano

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Sodelovanje
članic UP v
programu
CEEPUS

Sodelovanje 4
članic UP v
programu
CEEPUS v letu
2010.

Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik
št. letu 2011/2012
primerjamo s št.
letom 2010/2011.

Obrazložitev:
V letu 2012 noben
učitelj UP ni koristil
sobotnega leta,
saj v ta namen ni
bilo finančnih
sredstev. Iz
ReNPVŠ 20112020 izhaja, da bo
ukrep financiran z
novim razvojnim
delom financiranja,
za katerega je bil
predviden razpis
za razvojne
naloge. Ker letega ni, cilj ni bil
realiziran.

Obrazložitev:
V študijskem letu
2011/12 so v
CEEPUS mrežah
sodelovale le 3
članice UP, toda v
6 mrežah.
Kazalnik se bo za
to nadgradilo tako,
da se bo merilo
tudi število
CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje
UP, in ne le število
članic UP, ki
sodelujejo v
CEEPUS mrežah.

Število
medinstitucionalni
h bilateralnih
sporazumov, ki
omogočajo
mednarodno
mobilnost osebja v
tujini

Medinstitucionalni
bilateralni
sporazumi (2011):
45

Povečanje
števila
medinstitucional
nih bilateralnih
sporazumov
(2012) za 10%.

Realizirano
(2012): 14 novih
krovnih
sporazumov.
Obrazložitev:
Kratkoročni cilj
porasta za 10% je
je realiziran.
Poleg navedenih
krovnih
sporazumov ima
UP sklenjene
sporazume v
okviru programa
VŽU-Erasmus, ki
so specifično
namenjeni
mobilnosti. Njihovo
število raste:
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Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:

Naslov ukrepa:

33. ukrep ReNPVŠ11-20

Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino za
daljše obdobje

Glavni
kratkoročni/ letni
cilji

Ime
kazalnika/kazalni
kov

Ukrepi (naloge)
za dosego
letnega cilja

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (2011)

Ciljna vrednost
kazalnika
(2012)

Realizacija v letu
2012 z
obrazložitvijo
razlik
2010/11: 208
2011/12: 283

Opomba: Ciljno vrednost kazalnikov za dolgoročne/strateške cilje v okviru 33. ukrepa ReNPVŠ11-20 navajamo do leta
2013, skladno s Srednjeročno razvojno strategijo 2009 – 2013.

III – Spremembe oz. dopolnitve dolgoročnih kazalnikov Univerze na Primorskem za
obdobje 2011-2013 v letu 2013
Dolgoročni cilj »Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane skupne univerze«
(Reorganizacija strokovnih služb za učinkovito izvajanje dejavnosti članic)
V letu 2013 predvidevamo spremembo oz. dopolnitev dolgoročnega kazalnika Združevanje izvedbe
istih predmetov različnih študijskih programov pod ukrepom 3 ReNPVŠ 11-20.
Za kazalnik »Združevanje izvedbe istih predmetov različnih študijskih programov« v okviru
dolgoročnega cilja »Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane skupne univerze« je bilo v letu
2012 ugotovljeno, da se na članicah UP trenutno ne izvaja istih predmetov po različnih študijskih
programih članic, zato se meritev kazalnika za obdobje 2012-2013 v okviru predmetnega
dolgoročnega cilja opusti. Študentom UP se v okviru izbirnosti med članicami UP ponuja možnost
izbiranja iz pestre palete izbirnih predmetov z drugih strok in področij.
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6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012
6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
6.1.1 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Podaljšanje akreditacije
študijskim programom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Akreditacija študijskih
programov (2005)

Podaljšanje akreditacije
študijskim programom

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse vloge za študijske
programe, ki so bili
predvideni za postopek
podaljšanja akreditacije, so v
postopku obravnave na
NAKVIS. Za večino teh
študijskih programov so že
bili opravljeni obiski skupine
evalvatorjev na članicah
(razen na UP FHŠ).
Odločbe Sveta NAKVIS o
podaljšanju akreditacije se
tako pričakuje v začetku leta
2013.

UP FHŠ
Podaljšanje akreditacije
univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje:
- Dediščina Evrope in
Sredozemlja
- Filozofija

Evalvacija študijskega
programa, zaključen
postopek notranje
akreditacije in posredovanje
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid.

- Italijanistika

Realizirano.
Obrazložitev:
Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
štud. prog. v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS
Štud. prog. Filozofija ni bil v
postopku podaljšanja
akreditacije

- Kulturni študiji in
antropologija.

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
štud. prog. v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS za štud. programa
2. stopnje Kulturni študiji in
antropologija ter Arheološka
dediščina Sredozemlja
UP FAMNIT
Potek akreditacije šestim
študijskim programom: 1.
stopnja: Matematika,
Računalništvo in informatika;
2. in 3. stopnja: Matematične
znanosti, Računalništvo in
informatika

Zaključen postopek
podaljšanja akreditacije
študijskih programov na
NAKVIS

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izvedeni so vsi postopki,
fakulteta pričakuje zaključno
mnenje oz. odločbo NAKVIS
glede podaljšanja
akreditacije.

UP FM
Podaljšanje akreditacije
visokošolskega strokovnega

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
študijskega programa 1.
stopnje Management
Podaljšanje akreditacije
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje
Management

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

razpis študijskega programa
Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
razpis študijskega programa

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Akreditacija študijskih
programov 1. stopnje:
Management turističnih
destinacij, Mediacija v
turizmu, Management
turističnih podjetij (2005)

Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije za
obdobje sedem let na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Realizirano.

Akreditacija študijskega
programa 2. stopnje:
Turizem (2006)

Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije za
obdobje sedem let na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Realizirano.

UP FVZ
Podaljšanje akreditacije
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje dietetika

Razvoj novih študijskih
programov

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in kontinuiran
razpis programa v
študijskem letu 2012/2013

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Postopek podaljšanja
akreditacije študijskega
programa 1. stopnje
Prehransko svetovanje Dietetika je še vedno v teku.

UP FGO
Dokončanje in končna
verzija študijskega programa
1. stopnje Grajeno okolje

Vloga programa bo
posredovana v postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in pridobitev
akreditacije

Obrazložitev: Po navodilih
rektorja, se je delo usmerilo
v razvoj podiplomskega
programa.

UP FHŠ
Priprava novega
doktorskega študijskega
programa 3. stopnje:
- Italijanistika
- Medijski študiji

Zaključen postopek notranje
akreditacije, posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS ter
vpis v razvid na MVZT.

- Upravljanje kulturnih virov
in arhivov z informatiko

Priprava novega
magistrskega študijskega
programa 2. stopnje:
- Italijanistika
- enopredmetni pedagoški
študijski program Zgodovina

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pripravo štud. programov 3.
stopnje Italijanistika in
Medijski študiji se prestavi v
naslednje leto.
Štud. prog. Upravljanje
kulturnih virov je na NAKVIS
v zaključni fazi akreditacije.

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS ter
vpis v razvid

- Prevajanje in tolmačenje

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid štud. prog.
Italijanistika
Priprava enopredmetnega
pedag. štud. programa
Zgodovina se prestavi v
naslednje leto.
Štud. program Prevajanje je
v zaključni fazi notranje
akreditacije.

Posredovana vloga

Zaključen postopek zunanje

Realizirano.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
študijskega programa 3.
stopnje Arheologija v
akreditacijo na NAKVIS

Priprava novih univerzitetnih
študijskih programov 1.
stopnje:
- Anglistika dvopredmetni
študij,
- Anglistika enopredmetni
študij,

Ciljna vrednost v letu 2012
akreditacije na NAKVIS, vpis
v razvid in razpis programa v
študijskem letu 2012/2013
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS ter
vpis v razvid

Delno realizirano.

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid

Realizirano.

Obrazložitev:
Štud. programi so v zaključni
fazi zunanje akreditacije.

- Arheologija Sredozemlja
dvopredmetni študij.
Posredovane vloge
univerzitetnih dvopredmetnih
študijskih programov 1.
stopnje v akreditacijo na
NAKVIS:

Obrazložitev:
Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid.

- Slovenistika
- Geografija
- Zgodovina
- Medijski študiji
- Filozofija
- Italijanistika
- Dediščina Evrope in
Sredozemlja
- Antropologija
- Kulturni študiji
UP FAMNIT
Idejna zasnova študijskega
programa 1. stopnje
Upravljanje in treniranje v
izbranih športnih disciplinah,
smeri košarka in atletika

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS

Posredovana vloga za
akreditacijo študijskega
programa 2. stopnje
Matematika s finančnim
inženiringom na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
za vpis v študijskem letu
2012/13

Realizirano.

Vloga za akreditacijo
študijskega programa 2.
stopnje Bioinformatika

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS

Nerealizirano.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj se prenese v leto 2013,
vendar v modificirani obliki
(priprava vsebinskih izhodišč
za program).

Obrazložitev:
Cilj se prenese v leto 2013,
vendar v modificirani obliki
(priprava vsebinskih izhodišč
za program).

Idejna zasnova študijskega
programa 2. stopnje
Biopsihologija

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vloga je v obravnavi na
NAKVIS-u.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Potreba po nadgradnji znanj
bodočih diplomantov
programa 1. stopnje
Biopsihologija na 2. in 3.
stopnji

Ciljna vrednost v letu 2012
Idejna zasnova študijskega
programa 3. stopnje
Biopsihologija
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj se prenese v leto 2013,
vendar v modificirani obliki
(priprava vsebinskih izhodišč
za program).

UP FM
Idejna zasnova za nov
preoblikovan visokošolski
strokovni študijski program
1. stopnje Management

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Realizirano.

Pridobitev akreditacije
novega programa 1. stopnje
v letu 2012.
Idejna zasnova za nov
preoblikovan univerzitetni
študijski program 1. stopnje
Management

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Realizirano.

Pridobitev akreditacije
novega programa 1. stopnje
v letu 2012
Študijski programi 2.
stopnje:
Priprava novih študijskih
programov 2. stopnje:
- Management v javni upravi

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaboratov novih študijskih
programov v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

- Management v športu

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pripravljena je idejna
zasnova dveh novih
študijskih programov.
Zaradi novih določil ZUJF-a
in finančne situacije
fakultete, smo z aktivnostmi
pri razvoju programov
počakali.

- Finance, računovodstvo in
davki,
- Kritični management
- Podjetništvo
- Management v zdravstvu
- Management v
izobraževanju
UP PEF
Priprava novega študijskega
programa 2. stopnje
Razredni pouk

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis vpisnih
mest za ta študijski program
v študijskem letu 2012/2013

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Študijski program je
akreditiran, razpisan pa bo v
študijskem letu 2013/2014.

UP FTŠ Turistica
Idejna zasnova novega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje Turizem
in kultura

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2013/14

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Študijski program je v
delovni verziji in čaka na
potrditev na pristojnih
organih fakultete.

UP FVZ
Sodelovanje pri razvoju

Priprava programskih

Nerealizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
študijskega programa 2.
stopnje Javno zdravje

Ciljna vrednost v letu 2012
izhodišč in določitev
partnerjev izvajanja
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
UP FVZ ni prejela povabila k
sodelovanju za pripravo
programa.

Sodelovanje pri zasnovi
novega študijskega
programa 3. stopnje
Zdravstvene vede

Priprava programskih
izhodišč in določitev
partnerjev izvajanja

Idejna zasnova
izobraževanja za pridobitev
kompetenc za zaposlitev v
referenčnih ambulantah

Priprava programskih
izhodišč in določitev
partnerjev izvajanja

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Aktivnega odziva
predstavnikov ostalih
fakultet zdravstvenih ved na
naš poziv ni bilo.
Realizirano.
Obrazložitev:
V okviru priprave modulov
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega
bo kot vsebina v programu.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Idejna zasnova za nov
študijski program 1. stopnje
Ergonomija

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Cilja ni bilo mogoče
realizirati, ker UP FENIKS
še ni samostojna članica UP
ter zaradi pomanjkanja
ustreznega kadra.
Cilj se prenese v letu 2013.

Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Kinezioterapija

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilja ni bilo mogoče
realizirati, ker UP FENIKS
še ni samostojna članica UP
ter zaradi pomanjkanja
ustreznega kadra.
Cilj se prenese v letu 2013.

Akreditacija novih študijskih
programov

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

UP FVZ
Dokončna priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
do študijskega leta
2013/2014

Nerealizirano.

Dokončna priprava vloge z
večjimi spremembami
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega
(dodatna akreditacija izbirnih
predmetov in delov
študijskega programa)

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis dodatnih
izbirnih predmetov in delov
študijskega programa do
študijskega leta 2013/2014

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Vloga na NAKVIS ni vložena
zaradi težav pri angažiranju
ustreznega kadra.

Obrazložitev:
Priprava modulov
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega je
v postopku.

UP FHŠ
Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik na 1. stopnji po vrsti
študijskih programov:
50,34%

70% prehodnost študentov
1. letnikov v 2. letnike.

Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik po vrstah študijskih

81% prehodnost študentov
1. letnikov v 2. letnike štud.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Skupna prehodnost iz 1. v 2.
letnik znaša 63,17 %.
Nerealizirano.
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
programov na 2. stopnji:
73,91%
Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik po vrstah študijskih
programov na 3. stopnji:
61,29%

Ciljna vrednost v letu 2012
prog. 2. stopnje
69,17% prehodnost
študentov 1. letnikov v 2.
letnike na štud. prog. 3.
stopnje
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev: skupna
prehodnost 2. stopnje iz 1. v
2. letnike znaša 75,95 %.

UP FAMNIT
Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskem letu
2011/12

Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskih letih
2011/12 in 2012/13

Realizirano.

Izvajanje 4. letnika
štiriletnega univerzitetnega
študijskega programa
Matematika in računalništvo
v sodelovanju z UP PEF
(program je akreditiran pri
UP PEF)

Znižanje primanjkljaja na UP
PEF na področju izvajanja
študijske dejavnosti

Realizirano.

Prvi študenti, vpisani v 3.,
zaključni letnik študijskega
programa Biopsihologija v
študijskem letu 2012/13

Predlog pravilnika o
zaključni nalogi na 1. stopnji
za študijskega programa
Biopsihologija

Realizirano.

14 diplomantov študijskih
programov 1. in 2. stopnje
(do 30.11.2011)

Izvedena druga podelitev
diplom za diplomante
študijskih programov 1., 2. in
3. stopnje

Realizirano.

Delujoč Študentski
informacijski sistem za
podporo študijskemu
procesu

Izboljšan študentski
informacijski sistem za
študente ter visokošolske
učitelje in sodelavce za
boljšo podporo študijskemu
procesu

Realizirano.

Delujoč program za urnike
za podporo študijskemu
procesu

Izboljšan program za urnike

Realizirano.

Delujoča e-učilnica za
objavo študijskih gradiv,
različnih informacij v zvezi z
izvedbo predmeta in
komunikacijo med študenti
in visokošolskimi učitelji in
sodelavci

Večje število študentov in
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, ki uporabljajo eučilnico

Realizirano.

Izvedba študijskih
programov 1., 2. in 3.
stopnje Aplikativna
kineziologija na UP FAMNIT
v študijskem letu 2011/12

Izvedba študijskih
programov 1., 2. in 3.
stopnje Aplikativna
kineziologija na
novoustanovljeni UP
FENIKS v študijskem letu
2012/13

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Odločitev o ustanovitvi nove
fakultete je v pristojnosti
univerzitetnih organov.
Študijski programi
Aplikativne kineziologije se v
študijskem letu 2012/13
formalno izvajajo na UP
FAMNIT.

UP FM
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Prehodnost iz 1. v 2. letnik
na:
- visokošolskem študiju 1.
stopnje: 35 %,
- univerzitetnem študiju 1.
stopnje: 80 %,
- študijskem programu 2.
stopnje Management: 68 %
- študijskem programu 2.
stopnje Ekonomija in
finance: 74 %

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Povečati prehodnost na:

Delno realizirano.

- visokošolskem študiju 1.
stopnje: 50 %,

Obrazložitev:

- univerzitetnem študijskem
programu 1. stopnje: 85 %,
- študijskem programu 2.
stopnje Management: 75 %,
- študijskem programu 2.
stopnje Ekonomija in
finance: 75 %
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Prehodnost iz 1. v 2. letnik
na:
- visokošolskem študiju 1.
stopnje: 37 %
- univerzitetnem študiju 1.
stopnje: 75%
- študijskem programu 2.
stopnje Management: 67 %
- študijskem programu 2.
stopnje Ekonomija in
finance: 46 %
Po oceni UP FM so, na
podlagi informacij iz
pogovorov s študenti, vzrok
za nižjo stopnjo prehodnosti
ekonomsko okolje in socialni
pritiski, zaradi katerih se
študenti osredotočajo na
študentsko delo.

Organiziranje in izvedba
študijskega procesa v vseh
študijskih programih v
študijskem letu 2011/2012

Organiziranje in izvedba
študijskega procesa v vseh
študijskih programih v
študijskih letih 2011/2012 in
2012/2013

Realizirano.

Odstotek absolventov, ki
imajo do zaključka študija za
opraviti le še zaključno
nalogo v letu 2011: 25 %

Odstotek absolventov, ki
imajo do zaključka študija za
opraviti le še diplomsko
nalogo v letu 2012: 20 %

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Odstotek absolventov, ki
imajo do zaključka študija za
opraviti le še zaključno
nalogo je 30 %. Za študente
UP FM so organizirane tudi
delavnice, ki so jim v pomoč
pri izdelavi zaključne naloge.

UP PEF
Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba pedagoškega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje
Razredni pouk

Realizirano.

Izvedba pedagoškega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje
Edukacijske vede

Realizirano.

Izvedba pedagoškega
visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1.
stopnje Predšolska vzgoja

Realizirano .

Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Razredni pouk se
je vpisalo 64 študentov, v 2.
letnik 49 študentov, v 3.
letnik 58 študentov, v 4.
letnik pa 50 študentov
rednega študija.

Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Edukacijske vede
se je vpisalo 51 študentov, v
2. letnik 46 študentov, v 3.
letnik pa 40 študentov
rednega študija.

Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
programa Predšolska vzgoja
se je vpisalo 73 študentov, v
2. letnik 71 študentov, v 3.
letnik pa 55 rednih
študentov.
V izredni študij študijskega
programa Predšolska vzgoja
se je v 1. letnik vpisalo 185
študentov, v 2. letnik 185 , v
3. letnik pa173 izrednih
študentov.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje

Izvedba pedagoškega
študijskega programa 2.
stopnje Inkluzivna
pedagogika

Realizirano.
Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Inkluzivna
pedagogika redni študij se je
vpisalo 25 študentov, v 2.
letnik pa 14 rednih
študentov.
V izredni študij študijskega
programa Inkluzivna
pedagogika se je v 1. letnik
vpisalo 15 študentov, v 2.
letnik pa 38 izrednih
študentov.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje

Izvedba pedagoškega
študijskega programa 2.
stopnje Zgodnje učenje

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Zgodnje učenje se
je vpisalo 12 študentov, v 2.
letnik pa 15 rednih
študentov.
Izredni študij se zaradi
premajhnega števila
prijavljenih kandidatov ne
izvaja.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje

Izvedba pedagoškega
študijskega programa 2.
stopnje Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere se
je vpisalo 15 študentov, v 2.
letnik pa 3 redni študenti.
Izredni študij se zaradi
premajhnega števila
prijavljenih kandidatov ne
izvaja.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 3.
stopnje

Izvedba pedagoškega
študijskega programa 3.
stopnje Edukacijske vede.

Realizirano.
Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Edukacijske vede
se je vpisalo 7 študentov, v
2. letnik 11 študentov, v 3.
letnik pa 12 izrednih
študentov.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 3.
stopnje

Izvedba pedagoškega
študijskega programa 3.
stopnje Zgodnje učenje

Realizirano.
Obrazložitev:
V 1. letnik študijskega
programa Zgodnje učenje so
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
se vpisali 4 študenti, v 2.
letnik 12 študentov, v 3.
letnik pa 1 izredni študent.

UP FTŠ Turistica
Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskem letu
2011/12

Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskih letih
2011/12 in 2012/13

Realizirano.

Prvi vpis v 3. letnik
univerzitetnega študijskega
programa Turizem; 31
študentov

Zagovor prvih diplomantov;
10 ter organizacija prve
podelitve diplom za
diplomante univerzitetnega
študija

Delno realizirano.

Prvi vpis v 2. letnik
študijskega programa 2.
stopnje Dediščinski turizem;
17

Zagovor prvih
magistrandov; 5 ter
organizacija prve podelitve
diplom za magistrande
študijskega programa 2.
stopnje Dediščinski turizem

Nerealizirano.

Ponuditi Prilogo k diplomi v
italijanskem jeziku po sklepu
senata UP 2011

Prevodi vseh študijskih
programov in Prilog k
diplomi v italijanski jezik in
izdaja le teh

Nerealizirano.

Povečanje prehodnosti
študentov za 15%

Realizirano.

Prehodnost študentov
strokovnih programov 1.
stopnje iz 1. v 2. letnik; 45%

Obrazložitev:
Zagovor so opravili 3
študenti, podelitev diplom je
bila izvedena.

Obrazložitev:
Na tem študijskem programu
še ni bilo izvedenih
zagovorov mag. nalog,
ampak le potrjevanje tem
dispozicij za magistrske
naloge. V 2. letnik se je
vpisalo le 6 študentov.

Obrazložitev:
Prevodi niso bili prevedeni
zaradi finančne stiske in
pomanjkanja časa.

Obrazložitev:
Več kot presegli smo
zastavljene cilje.

Posodobitev obstoječih
študijskih programov

UP FAMNIT
Nova Merila za prehode
med študijskimi programi

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Realizirano.

Predlog sprememb
študijskih programov 1.
stopnje Matematika,
Računalništvo in informatika
ter Bioinformatika

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Nerealizirano.

Predlog sprememb
študijskih programov 2.
stopnje študijskih programov
2. stopnje Matematične
znanosti ter Računalništvo in
informatika

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Predlog sprememb
študijskega programa 2.
stopnje Varstvo narave

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programa na NAKVIS in
razpis spremenjenega
programa za vpis v
študijskem letu 2012/13

Obrazložitev:
Priprava predloga
sprememb študijskih
programov se prenese v leto
2013.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprava predloga
sprememb študijskih
programov se prenese v leto
2013.
Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Priprava novega modula
»Naravne nesreče« v sklopu
študijskega programa 3.
stopnje Geografija

Sprememba študijskega
programa z novim modulom,
zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata študijskega
programa v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS in vpis v razvid.

Nerealizirano.

Prenova magistrskega
študijskega programa 2.
stopnje Geografija

Sprememba študijskega
programa, zaključen
postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid.

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Priprava novega modula
»Naravne nesreče« v sklopu
študijskega programa 3.
stopnje Geografija se
prestavi v naslednje leto.

Obrazložitev:
Prenova magistrskega
študijskega programa 2.
stopnje Geografija se
prestavi v naslednje leto.

UP FM
Pregled in analiza vseh
učnih načrtov pri predmetih
2. stopnje, ki jih bomo
predvidoma izvajali v
študijskem letu 2011/2012

Dopolnitev učnih načrtov

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Prehodnost študentov
univerzitetnega programa 1.
stopnje iz 1. v 2. letnik; 73%

Povečanje prehodnosti

Realizirano.

študentov za 7%

Obrazložitev:
Več kot presegli zastavljene
cilje.

Prehodnost študentov 2.
stopnje iz 1. v 2. letnik; 73%

Povečanje prehodnosti
študentov za 7%

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Povečana finančna stiska
študentov in s tem
posledično manj časa za
študij; ohranjanje statusa
študenta zaradi
študentskega dela.

Preoblikovanje
visokošolskega zavoda,
širitev študijskega področja

Odličnost na področju
izobraževalne dejavnosti

UP FAMNIT
Idejna zasnova širitve
študijskih področij na
področje (31) družbene vede
(psihologija)

Zaključen postopek
akreditacije novega
študijskega področja na
NAKVIS

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vloga je v obravnavi na
NAKVIS-u.

UP FHŠ
Dodiplomski študij:
Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik)

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

Nerealizirano.

Povečati število diplomantov
na 1. stopnji na
visokošolskega učitelja na:
2,9 (vrednost kazalnika je
računana za vse tri stopnje
skupaj)

Nerealizirano.

Zmanjšati delež študentov
»pavzerjev« na 20,89

Realizirano.

KUP_01_02_03: 146
Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 1.
stopnje
UP, MVZT: 2,1
Delež študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik, in
naslednje študijsko leto niso

Obrazložitev:
V 1. letnik se je prvič vpisalo
120 študentov.

Obrazložitev:
Dosegli smo vrednost 2,6.

Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
nadaljevali s študijem niti
ponavljali

Ciljna vrednost v letu 2012

87

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Zmanjšali smo delež
pavzerjev na 9,35.

UP, MVZT: 40,60
Študijski programi 2. in 3.
stopnje
Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik)

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

Nerealizirano.

Povečati število diplomantov
na visokošolskega učitelja
na 2,9 ( vrednost kazalnika
je računana za vse tri
stopnje skupaj)

Nerealizirano.

Ohraniti visok delež
študentov, ki bodo študij
dokončali v roku

Delno realizirano.

Obrazložitev:
V 1. letnik 2. in 3. stopnje se
je vpisalo 73 študentov.

KUP_01, 02, 03: 112
Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 2. in 3.
stopnje
MVZT: 2,1
Delež študentov, ki
študijskih programov niso
dokončali v času trajanja
študijskega programa,
podaljšanega za eno leto

Obrazložitev:
Dosegli smo vrednost 2,6.

Obrazložitev:
Še naprej se bomo trudili
ohranjati visok delež
študentov, ki bodo študij
končali v roku.

UP, MVZT: 0
UP FM
Delež vpisanih študentov v
prvi letnik rednega študija v
prvem prijavnem roku glede
na razpisna mesta: 30 %

Delež vpisanih študentov v
prvi letnik v prvem prijavnem
roku povečati za najmanj 10
odstotnih točk (na 40 %)

Delno realizirano.

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik
visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1.
stopnje in naslednje
študijsko leto niso niti
nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu 2011: 54 %

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali: zmanjšati za 20
odstotnih točk (na 34 %)

Nerealizirano.

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik študijskih
programov 2. stopnje in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu 2011: 25 %

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali: zmanjšati za 10
odstotnih točk (na 15 %)

Nerealizirano.

Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 1. in 2.
stopnje: (v 2011, 4,6)

Povečati število diplomantov
na visokošolskega učitelja
na 6

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Cilj ni v celoti realiziran, se
je pa delež vpisanih
študentov v prvi letnik
rednega študija v prvem
prijavnem roku v primerjavi z
letom 2011 povečal in
dosegel 37 %.

Obrazložitev:
Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik
visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1.
stopnje in naslednje
študijsko leto niso niti
nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu 2012: 59 %.

Obrazložitev:
Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik študijskih
programov 2. stopnje in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu 2012: 37 %.

Obrazložitev:
Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 1. in 2.
stopnje v 2012: 4,4.

UP FTŠ Turistica
Delež vpisanih študentov v

Delež vpisanih študentov v

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
1. letnik v prvem prijavnem
roku glede na razpisna
mesta, 2011/2012: 57 %

1. letnik v prvem prijavnem
roku povečati za najmanj 10
odstotnih točk (na 67%)

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik v
2010/2011 in naslednje
študijsko leto niso niti
nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu: 50 %

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali: zmanjšati za 20
%

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Delež se je povečal iz 57 %
na 63 %, kar je delno
izboljšanje glede na preteklo
leto.
Realizirano.
Obrazložitev:
V višjem deležu kot smo si
zastavili za 4 odstotne točke.

UP FVZ
Število let trajanja študija na
študenta je preveliko
Uvajanje sodobnih oblik
izobraževanja

Povečanje števila
diplomantov

Realizirano.

UP FHŠ
Število predmetov, ki se
izvajajo z e-izobraževanjem
UP: 0

Vzpostavitev eizobraževanja pri izvajanju
pedagoškega procesa na 1.
stopnji ter na 2. in 3. stopnji

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Realizirano na 1. stopnji, kar
nekaj predmetov se na UP
FHŠ izvaja tudi s pomočjo eučilnic.
Nerealizirano n 2. in 3.
stopnji, cilj se prenese v
naslednje leto.

UP FM
Priprava predmetov v eobliki

Povečanje število
predmetov, ki se izvajajo v
e-obliki

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Idejne zasnove sprememb
študijskih program 1. in 2.
stopnje

Predlogi sprememb in
posodobitev na študijskih
programih

Delno realizirano
Obrazložitev:
Spremembe študijskih
programov so v delovni
verziji in čakajo na potrditev
na pristojnih organih
fakultete.

Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Pregled, dopolnitev in
prevod v angleški jezik vseh
učnih načrtov pri predmetih
1. in 2. stopnje, ki jih bomo
predvidoma izvajali v
študijskem letu 2012/2013

Dopolnitev učnih načrtov

Realizirano.

Delno izvajanje predmetov z
e-izobraževanjem v letu
2011; 70%

Povečanje števila predmetov
pri katerih se izvajajo eoblike predavanj in
povečanje uporabe eučilnice v celoti; 10%

Realizirano.

UP PEF
Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF ne deluje

Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF začne
delovati

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Po prvotnem predlogu s
strani rektorata UP, da bi
center deloval na UP PEF,
UP PEF v letu 2012 ni
prejela nadaljnjih usmeritev
s strani UP.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Generične kompetence
diplomantov UP na 1. stopnji

Vzpostaviti studijski program
2. stopnje v angleškem
jeziku

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Idejna zasnova smernic za
generične kompetence
diplomantov UP

Oblikovane skupne
smernice za generične
kompetence diplomantov UP
na študijskih programih 1.
stopnje

Realizirano.

UP FM
Študijski program 2. stopnje
v angleškem jeziku (2011):
0

Študijski program 2. stopnje
v angleškem jeziku (2012):
1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Načrtujemo, da se izvedba
začne v študijskem letu
2013/14.

Zagotoviti kakovost izvajanja
obstoječih študijskih
programov z izvajanjem
predmetov v tujem jeziku

UP FVZ
Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena
nega: v letu 2011 sta dve tuji
predavateljici izvedli (svoja)
predmeta v angleškem
jeziku

Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega
z izvedbo dveh (2)
predmetov v angleškem
jeziku

Realizirano.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj skupnih študijskih
programov s tujimi
univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

POŠ UP v sodelovanju s članicami UP – študijski programi 2. stopnje
Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami: 1

Dogovor med UP in
Univerzo Megatrend o
oblikovanju mednarodnega
štipendijskega sklada v
okviru skupnega študijskega
programa Latinsko-ameriške
študije (sredstva za
štipendije prispevajo v sklad
podjetja in druge ustanove,
ki v Srbiji in Sloveniji
poslujejo z Latinsko
Ameriko).

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami:
vsaj 2

Nerealizirano.

Oblikovanje mednarodnega
štipendijskega sklada

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Priprava vloge in postopki
akreditacije pri večini
načrtovanih skupnih
študijskih programov na 2.
stopnji so bili začasno
prekinjeni.

Obrazložitev:
Usklajevanja med
partnerjema potekajo,
vendar še ni prišlo do
podpisa uradnega
dokumenta.

(1) - POŠ UP v sodelovanju z UP FHŠ
Sodelovanje z Megatrend
Univerzitet Fakulteto za
međunarodnu ekonomiju iz
Beograda, Univerzo v Pecsi
Filozofsko Fakulteto iz
Madžarske in Univerzitetnim
inštitutom za raziskave Jose
Ortega y Gasset iz Španije
pri pripravi skupnega
študijskega programa 2.
stopnje Latinsko – ameriške
študije

Posredovanje vloge novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid ter razpis
študijskega programa

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Študijski program je bil
posredovan v postopek
akreditacije na NAKVIS. Do
izteka leta 2012 NAKVIS
programa še ni akreditiral,
saj je vlagatelj (UP) na
podlagi Poročila o presoji za
akreditacijo, ki ga je
pripravila skupina
strokovnjakov imenovana s
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012

strani NAKVIS, pripravil
vsebinski popravke
programa. Dopolnitve bodo
posredovane na NAKVIS do
konca meseca februarja
2013.
(2) - POŠ UP v sodelovanju z UP FHŠ in UP FM
Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov s tujimi in drugimi
slovenskimi univerzami: 1

Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov s tujimi in drugimi
slovenskimi univerzami: 3

Sodelovanje z UL (UL FDV
in UL FF) pri pripravi
skupnega študijskega
programa 2. stopnje
Mednarodni območni študiji

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprave vloge za
posamezen študijski
program in postopki
akreditacije so začasno
prekinjeni.

(3) - POŠ UP v sodelovanju z UP FVZ
Sprejeta odločitev UP o
pripravi študijskega 2.
stopnje Javno zdravje (UP v
sodelovanju z partnerskimi
univerzami)

Akreditacija študijskega
programa 2. stopnje Javno
zdravje (UP v sodelovanju z
Univerzo v Novi Gorici, Šolo
Javnega zdravja Pariz
(Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique or
EHESP) in Združenjem šol
ja javno zdravje v evropski
regiji (The Association Of
Schools Of Public Health In
The European Region
(ASPHER))

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprava vloge študijskega
programa je začasno
prekinjena.

POŠ UP v sodelovanju s članicami UP – študijski programi 3. stopnje
Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji s tujimi univerzami: 0

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji s tujimi univerzami:
vsaj 2

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprava vloge in postopki
akreditacije pri večini
načrtovanih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji so bili začasno
prekinjeni.

(1) - POŠ UP v sodelovanju z UP FHŠ
Sodelovanje z Univerzo v
Bolonji (University of
Bologna, Italy), Univerzo v
Gradcu (University of Graz,
Austria) in Novo bolgarsko
univerzo (The New
Bulgarian University, iz
Sofie, Bulgaria) pri pripravi
skupnega evropskega
doktorskega programa (Joint
European Ph.D.
Program/Degree):
Upravljanje različnosti
(Diversity Management and
Governance)

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS in
vpis v razvid

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi bolezni in posledične
daljše, skoraj celoletne
opravičene odsotnosti
koordinatorja, so bili
postopki akreditacije in
priprava vloge študijskega
programa začasno
prekinjeni.

(2) - POŠ UP v sodelovanju z UP FM
Idejna zasnova skupnega
študijskega programa 3.
stopnje Primerjalno
korporacijsko pravo in
dogovor o konzorcijalnem

Akreditacija skupnega
doktorskega študijskega
programa 3. stopnje
Primerjalno korporacijsko
pravo

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprava vloge študijskega
programa je začasno
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
partnerstvu z Univerzo v
Trstu, Univerzo v Reki

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
prekinjena.

(3) - POŠ UP v sodelovanju z UP PEF
Idejna zasnova skupnega
študijskega programa 3.
Edukacijski vidiki
večjezičnosti in
medkulturnosti . in dogovor
o konzorcijalnem partnerstvu

Akreditacija skupnega
doktorskega študijskega
programa 3. stopnje
Edukacijski vidiki
večjezičnosti in
medkulturnosti

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Priprava vloge študijskega
programa je začasno
prekinjena.

(4) - POŠ UP v sodelovanju z UP FVZ
Sprejeta odločitev UP o
pripravi študijskega 3.
stopnje Javno zdravje (UP v
sodelovanju z partnerskimi
univerzami)

Priprava študijskega 3.
stopnje programa Javno
zdravje (UP v sodelovanju z
partnerskimi univerzami)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Sprejet dogovor med
Univerzo na Primorskem,
Univerzo v Novi Gorici in
Univerzo na Reki o pripravi
skupnega študijskega
programa. V okviru razpisa
Javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti v
letih 2012–2015, ki
spodbujajo odprtost
slovenskega visokega
šolstva v mednarodno okolje
(naročnik in izvajalec
MIZKŠ) sta UP in Univerza
na Reki prijavila osnutek za
razvoj modula študijskega
programa. Rezultati razpisa
bodo objavljeni predvidoma
v začetku leta 2013.

Skupni študijski programi članic UP
UP FGO
Idejna zasnova za študijska
programa 2. in 3. stopnje
Grajeno okolje

Vloga programa
posredovana v postopek
akreditacije na NAKVIS.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Po navodilih rektorja se je
delo usmerilo v razvoj
podiplomskega programa.

UP FM
Število skupnih študijskih
programov: 0

Število skupnih študijskih
programov: 0, vendar v
pripravi

Zaradi zapletenih postopkov,
je skupni študijski program
še vedno šele v pripravi.

UP FTŠ Turistica
Pogovori s partnerji za
razvoj skupnih študijskih
programov

Vzpostaviti studijski program
za pridobitev dvojne diplome
(»double degree«)

Idejna zasnova
mednarodnega programa 2.
stopnje v 2012 s
potencialnimi partnerji s
katerimi že sodelujemo v
VŽU programih

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Spremembe pogojev
financiranja ne omogočajo
širitev študijskih programov,
ampak le zamenjave.

UP FM
Število študijskih programov
fakultete za pridobitev
dvojne diplome: 0

Število študijskih programov
fakultete za pridobitev
dvojne diplome: 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi obstoječe
zakonodaje, ki trenutno še
ne predvideva možnosti za
izvedbo študijskega
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
programa za pridobitev
dvojne diplome.

Povečanje mobilnosti
študentov

UP FHŠ
Število tujih študentov, ki so
vpisani na UP FHŠ, 1.
stopnja

Povečano število tujih
študentov na študijskih
programih 1. stopnje na 12

UP, MVZT : 3

Obrazložitev:
Število tujih študentov na 1.
stopnji je 21.

UP, MVZT : 9
Število tujih študentov, ki so
vpisani na UP FHŠ, 2. in 3.
stopnja

Realizirano.

Povečan delež tujih
študentov na študijskih
programih 2. in 3. stopnje na
7

Realizirano.
Obrazložitev:
Skupno število tujih
študentov je 10.

UP FM
Število predmetov, ki so se
izvajali v tujem jeziku v letu
2011: 25

Število predmetov, ki se
bodo izvajali v angleškem
jeziku: povečati za 10 %

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število predmetov, ki so se
izvajali v tujem jeziku v letu
2012: 20
Zaradi racionalizacije
izvedbe vseh dejavnosti,
smo v letu 2012 izvajali manj
predmetov v tujem jeziku.

Število študijskih programov
razpisanih v tujem jeziku v
letu 2011: 0

Število študijskih programov
razpisanih v tujem jeziku v
letu 2012: 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi racionalizacije
izvedbe vseh dejavnosti, se
razpis študijskega programa
v tujem jeziku v letu 2012 ni
izvedel. Program bo prvič
razpisan v študijskem letu
2013/2014.

Število tujih študentov,
vključenih v študijskih
proces v letu 2011:

Število študentov vključenih
v programe mednarodne
mobilnosti v 2012:

Delno realizirano.

- incoming: 101

- incoming: 110

- outgoing: 23

- outgoing: 25

Realiziranih je bilo 20
outgoing izmenjav in 125
incoming izmenjav.

Obrazložitev:

10 študentov, ki so prejeli
odločbe za outgoing
izmenjavo, se v zadnjem
trenutku ni odločilo za
izmenjavo.
UP FTŠ Turistica
Delež predmetov, ki so
izvedeni v tujem jeziku; 0

Izvedba določenih
predmetov v tujem jeziku; 2

Realizirano.

Nacionalna mobilnost med
Univerzami v Sloveniji; 0

Izmenjava 2 študentov in 2
zaposlenih v nacionalni
mobilnosti

Nerealizirano

Število diplomantov, ki so v
času študija del študija
opravili v tujini; 9
diplomantov

Povečanje števila
diplomantov na 10, ki so v
času študija del študija
opravili v tujini

Realizirano.

Število tujih državljanov med
diplomanti in magistrandi; 3

Povečanje števila
diplomantov in magistrandov
tujcev na 5

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Ni bilo interesa.

Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Diplomirali so 4, ostali so v
postopku.

Vključevanje tujih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v študijski
proces

UP FHŠ
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu (dodiplomski študij)

Povečati število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na 17

Realizirano.

Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na študijskih
programih 3. stopnje

Realizirano.

MVZT: 15

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu (podiplomski študij)

Obrazložitev:
Število gostujočih tujih
visokošolskih učiteljev je v
študijskem letu 2011/12
(leto2012) na 1. stopnji
doseglo število 30.

Obrazložitev:
Število gostujočih tujih
visokošolskih učiteljev je v
študijskem letu 2011/12 na
2. in 3. stopnji doseglo
število 2.

MVZT: 2

UP FM
Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
vključenih v izvedbo
študijskega procesa v letu
2011: 14

Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
vključenih v izvedbo
študijskega procesa v letu
2012: 15

Realizirano.
Realiziranih je bilo 18
izmenjav.

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih
predavateljev, ki sodelujejo v
pedagoškem procesu; 10
Razvoj skupnih študijskih
aktivnosti na področju
študijskih programov
kineziologije, ergonomije,
fizioterapije in uporabnih
znanj v zdravju s tujimi
univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Povečanje vključevanja tujih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v študijski
proces; 12

Realizirano.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Izmenjava in ekskurzije
študentov 1. in 2. stopnje UP
FENIKS na sorodnih
fakultetah v Sloveniji in
državah JV Evrope

Realizacija 4 bilateralnih
sporazumov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Podpisani so bili sporazumi
z univerzami v Novem
Sadu, Zagrebu in Črni Gori,
izmenjava še ni bila
realizirana.

Sodelovanje študentov 3.
stopnje v skupnih
raziskovalnih projektih kot
del doktorskega študija

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Zagotavljanje primernih
pogojev za delovanje
administrativnih služb in
študijskega procesa

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Potreba po izboljšanju
prostorskih pogojev za
izvajanje študijske
dejavnosti

Ustrezno povečano število
predavalnic in kabinetov za
kakovostno izvajanje
študijskega procesa

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP FAMNIT je pričakovala
sklenitev pogodbe o najemu
prostorov v Koloseju Koper,
ki pa ni bila realizirana
(sklenitev pogodbe je v
pristojnosti rektorata UP),
zato je UP FAMNIT pridobila
v uporabo prostore na
drugih članicah UP (zlasti
UP FHŠ in delno UP FM).

UP FVZ
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Obstoječa učna gradiva
visokošolskih učiteljev

Ciljna vrednost v letu 2012
Povečanje števila izdanih
učbenikov in drugih učnih
gradiv visokošolskih učiteljev
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bil narejen
ponatis učbenika, pri
katerem je sodeloval naš
zaposleni ter bilo je izdano
eno učno gradivo, ki služi za
podporo predavanjem.
Zaradi rebalansa ni prišlo do
nobenih samostojnih izdaj
učbenikov na fakulteti.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Ureditev pogojev delovanja
POŠ UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

POŠ UP
Reorganizacija delovanja
POŠ UP

Preoblikovanje
organizacijske strukture
POŠ UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Pripravljeni so bili predlogi
reorganizacije delovanja
POŠ UP v smeri, da bi
postala nova članica-drugi
zavod UP. Odločitev o
sprejetju predloga še ni
sprejeta in pogovori še
potekajo.

Povezovanje pedagoških in
raziskovalnih aktivnosti na
podiplomskem študiju v
okviru POŠ UP

Relativna kakovost in
mednarodna prepoznavnost
podiplomskega študija UP

Dvig kakovosti in
mednarodne prepoznavnosti
podiplomskega študija UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Večina načrtovanih
aktivnosti na področju
oblikovanja mednarodne
študijske ponudbe (skupni
študijski programi 2. in 3.
stopnje) ni bila uspešno
izvedenih. Večja kakovost in
mednarodna prepoznavnost
podiplomskega študija UP je
v precejšnji meri odvisna od
oblikovanja takšne ponudbe.
Razvoj mednarodne
študijske ponudba je precej
zahteven dolgoročen
proces, ki zahteva skrbno
načrtovanje in višje
standarde kakovosti.

UP FHŠ
Razvoj raziskovalnih skupin
na ravni univerze

Povezanost z drugimi
članicami

Realizirano.

Enotna merila in pravila
Razvoj interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami univerze

UP REKTORAT
Število interdisciplinarnih
študijskih programov, ki jih
skupaj oblikuje in izvaja več
članic UP: 2
interdisciplinarna študijska
programa 2. stopnje

Število interdisciplinarnih
študijskih programov jih
skupaj oblikuje in izvaja več
članic UP: vsaj 1 nov
interdisciplinarni študijski
program

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Interdisciplinarni študijski
programi so še v postopku
priprave in oblikovanja na
sodelujočih članicah UP.

UP FM
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov z drugimi
članicami univerze: 1

Ciljna vrednost v letu 2012
Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov z drugimi
članicami univerze: 2
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi racionalizacije
izvedbe vseh dejavnosti, UP
FM ni šla v akreditacije
novih interdisciplinarnih
programov s članicami UP.
Novi programi niso
financirani z uredbo o
financiranju visokošolskih
zavodov. Zaradi tega bi bilo
potrebno te programe izvesti
na način izrednega študija,
kar pa se je pri mag. št.
programu 2. st. UP FM
Pravo za management
pokazalo, da v trenutni
ekonomski situaciji v
Sloveniji kupne moči ni
dovolj.

Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Management v
izobraževanju skupaj z UP
PEF

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Z UP PEF bodo v letu 2013
še potekali dogovori o
pripravi študijskega
programa.
Novi programi niso
financirani z uredbo o
financiranju visokošolskih
zavodov. Zaradi tega bi bilo
potrebno te programe izvesti
na način izrednega študija,
kar pa se je pri mag. št.
programu 2. st. UP FM
Pravo za management
pokazalo, da v trenutni
ekonomski situaciji v
Sloveniji kupne moči ni
dovolj.

Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Management v zdravstvu
skupaj z UP FVZ

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Z UP FVZ bodo v letu 2013
še potekali dogovori o
pripravi študijskega
programa.
Novi programi niso
financirani z uredbo o
financiranju visokošolskih
zavodov. Zaradi tega bi bilo
potrebno te programe izvesti
na način izrednega študija,
kar pa se je pri mag. št.
programu 2. st. UP FM
Pravo za management
pokazalo, da v trenutni
ekonomski situaciji v
Sloveniji kupne moči ni
dovolj.

UP FAMNIT
Idejna zasnova pedagoških
programov 2. stopnje s
področja matematike ter

Vlogi za akreditacijo
programov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
računalništva in informatike:
Matematika v izobraževanju,
Računalništvo v
izobraževanju v sodelovanju
z UP PEF

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Vloga za akreditacijo
pedagoškega programa s
področja matematika je
vsebinsko usklajena, za
obravnavo na pristojnih
organih pa bo pripravljena v
letu 2013.

UP PEF
Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Management v
izobraževanju skupaj z UP
FM

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.

Idejna zasnova za nova
študijska programa 2.
stopnje 2. stopnje s področja
matematike ter računalništva
in informatike: Matematika v
izobraževanju in
Računalništvo v
izobraževanju, v
sodelovanju z UP FAMNIT

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.

Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Športna vzgoja skupaj s
članico v ustanavljanju UP
FENIKS

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.

Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi novih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe in
vloge za akreditacijo novega
študijskega področja.

Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi novih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe in
vloge za akreditacijo novega
študijskega področja.
Program Matematika v
izobraževanju bo
posredovan v postopek
akreditacije v začetku 2013.

Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi novih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe in
vloge za akreditacijo novega
študijskega področja.
V letu 2012 je UP PEF sicer
pripravila osnutek programa,
a se je postopek ustavil
zaradi težav s pričetkom
delovanja UP FENIKS

Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Učitelj turizma skupaj z UP
FTŠ Turistico

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi novih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe in
vloge za akreditacijo novega
študijskega področja

UP FTŠ Turistica
Idejna zasnova novega
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje z UP FVZ
Zdraviliški in wellness
turizem

Pripravljeno gradivo za
začetek akreditacijskega
postopka

Idejna zasnova novega
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.

Pripravljeno gradivo za
začetek akreditacijskega
postopka

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni zagotovljenih finančnih
sredstev za izvedbo.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
stopnje z PEF Učitelj
turizma

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Ni zagotovljenih finančnih
sredstev za izvedbo.

UP FVZ
Dokončna priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa 2. stopnje
Zdraviliški in wellness
turizem, skupaj z UP FTŠ
Turistica

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
do študijskega leta
2012/2013

Nerealizirano.

Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Management v
zdravstvu skupaj z UP FM

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Na pobudo UP FTŠ smo se
odzvali, vendar slednja vodi
postopek akreditacije
programa.

Obrazložitev:
Na pobudo UP FM smo se
odzvali, vendar slednja vodi
postopek akreditacije
programa.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Idejna zasnova za nov
študijski program 2. stopnje
Športna vzgoja skupaj z UP
PEF.

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
vloge novega študijskega
programa v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Cilja ni bilo mogoče
realizirati zaradi
pomanjkanja ustreznega
kadra.
Cilj se prenese v letu 2013.

Nadgradnja obstoječih oblik
sodelovanja med članicami
UP

UP FHŠ
Število študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP, dodiplomski
študij
UP : 5

Število študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP, podiplomski
študij
UP : 1

Povečati število študentov
fakultete, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP na 8 in obratno,
povečati število študentov
ostalih članic UP, ki se
odločijo izbirati zunanje
izbirne predmete UP FHŠ

Delno realizirano.

Povečati število študentov
fakultete, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP na 3 in obratno,
povečati število študentov
ostalih članic UP, ki se
odločijo izbirati zunanje
izbirne predmete UP FHŠ

Realizirano, število
študentov, ki so del študija
opravili na drugi članici UP
in obratno je doseglo 1.

Obrazložitev:
Število študentov fakultete,
ki se odločijo za izbiro
zunanje izbirnih predmetov
na drugih članicah UP je
padlo na 2, medtem ko je
več študentov ostalih članic
UP, ki se odločijo izbirati
zunanje izbirne predmete
UP FHŠ (35).

UP FTŠ Turistica
Delež študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP; 0

Večje število študentov, ki
izbira predmete na drugi
članici v okviru notranje
izbirnosti UP; 2

Realizirano.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Spremljanje poklicne poti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
diplomantov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Zaposljivost diplomantov UP

Ciljna vrednost v letu 2012
Ohranitev odnosa z
diplomanti in na ta način
pridobitev informacij o
potencialnih delodajalcih za
študente fakultete.
Redna srečanja diplomantov
Alumni kluba UP FHŠ.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na UP FHŠ ohranjajo odnos
z diplomanti in na ta način
pridobivajo informacije o
potencialnih delodajalcih za
študente fakultete
Cilj organiziranja rednih
srečanj diplomantov Alumni
kluba se prenese v
naslednje leto.

UP PEF
Alumni club na UP PEF ne
deluje

Vzpostavitev Alumni cluba
UP PEF

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP PEF še ni pričela z
vzpostavitvijo Alumni cluba
UP PEF zaradi
nepredvidenih dodatnih
obremenitev v Službi za
izobraževanje UP PEF. UP
PEF kljub temu spremlja
poklicno pot diplomantov, in
sicer preko analize
zaposlenosti in zaposljivosti
diplomantov.

UP FTŠ Turistica

Vključevanje v lokalno okolje
Strokovna omizja in dogodki
na fakulteti in v okolju; 40

Povečanje števila dogodkov
na 50

Realizirano.

UP FVZ
Sodelovanje fakultete z
učnimi bazami

Optimiziranje sodelovanja
fakultete z učnimi bazami
predvsem v goriški regiji

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Kljub pobudam UP FVZ v
sodelovanju z drugimi
visokošolskimi zavodi s
področja zdravstvene nege
se organizacija kliničnega
usposabljanja na nacionalni
ravni še ni uredila, zato
prihaja do težav pri
usklajevanju pogodbenih
določb z nekaterimi učnimi
bazami.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati prepoznavnost
univerze v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Načrt aktivnosti za promocijo
študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2012/13

Prepoznavni študijski
programi med srednješolci
za vpis v študijskem letu
2012/13

Realizirano.

Načrt aktivnosti za promocijo
študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2012/2013

Prepoznavni študijski
programi med kandidati za
vpis v študijske programe 2.
in 3. stopnje v študijskem
letu 2012/2013

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
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6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijski
proces

Povečanje mobilnosti
strokovnega osebja

Učinkovita komunikacija z
javnostmi

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012

Izvedba 1 poletne

Izvedba 1 poletne šole (40
študentov, 10 učiteljev

Realizirano.

Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, konferenc,
kongresov

Izvedba 1. konference, 4.
seminarjev in 4. delavnic

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Izvedba 5. gostujočih
predavanj in 2.
strokovnjakov

Izvedba predavanj, vaj,
strokovnih ekskurzij

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Obisk partnerskih institucij; 1

Mobilnost 2 strokovnih
sodelavcev

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Strokovna omizja in dogodki
na fakulteti

Povečanje obiska ciljne
publike in predstavnikov iz
gospodarstva

Realizirano.

UP FVZ
Priprava promocijskih gradiv
ter posodobitev spletne
strani

Priprava zloženke za
obstoječe in nove študijske
programe.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva na
dodiplomskih študijskih
programih

Povečano število gostujočih
predavateljev iz
gospodarstva

Realizirano.

6.1.1.1 Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2012/2013
TABELA 25: RAZLIKE V PREDVIDENEM ŠTEVILU RAZPISNIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 GLEDE NA
ŠTEVILO RAZPISNIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 IN REALIZACIJA NAČRTOVANEGA

Članica

Ime novega študijskega
programa

Ime opuščenega
študijskega programa

NAČRT razlike v
predvidenem
številu razpisanih
mest v 2012/2013 (v
primerjavi s
študijskim letom
2011/2012)

REALIZACIJA
razpisanih mest v
2012/2013

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Dediščina Evrope in
Sredozemlja (UN)

- 15

-

-

-

1. stopnja
Dvopredmetni Dediščina Evrope
in Sredozemlja (UN)

Nov študijski program

+ 15

-

15

-

Dvopredmetni Kulturni študiji
(UN)

Kulturni študiji in
antropologija

+15

-

-

-

Dvopredmetni Antropologija
(UN)

Kulturni študiji in
antropologija

+15

-

-

-

Dvopredmetni Medijski študiji
(UN)

Nov študijski program

+ 30

-

30

-

Dvopredmetni Slovenistika (UN)

Nov študijski program

+ 15

-

-

-

Dvopredmetni Geografija (UN)

UP FHŠ

-

-

-

-

Dvopredmetni Italijanistika (UN)

Sodobna kritična teorija
in filozofija (SKTF)
Nov študijski program

+ 15

-

15

-

Dvopredmetni Zgodovina (UN)

Nov študijski program

+ 15

-

15

-

Dvopredmetni Filozofija (UN)
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Članica

UP FM

UP FAMNIT

UP FTŠ
Turistica

Ime novega študijskega
programa

Ime opuščenega
študijskega programa

NAČRT razlike v
predvidenem
številu razpisanih
mest v 2012/2013 (v
primerjavi s
študijskim letom
2011/2012)

100

REALIZACIJA
razpisanih mest v
2012/2013

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Medijski študiji (UN)

- 15

-

30

-

Medkulturno jezikovno
posredovanje (UN)

-5

-

40

-

Italijanistika (UN)

- 15

-

15

-

Geografija (UN)

-15

-

15

-

Slovenistika (UN)

- 15

-

15

-

Zgodovina (UN)

- 15

-

15

-

Management (VS)

- 20

- 80

320

0

Biodiverziteta (UN)

- 10

-

35

-

Bioinformatika (UN)

-15

-

30

-

Matematika (UN)

-5

-

40

-

Matematika v ekonomiji in
financah (UN)

- 15

-

30

-

Računalništvo in informatika
(UN)

- 25

-

50

-

Sredozemsko kmetijstvo (UN)

-15

-

30

-

Management turističnih
destinacij (VS)

- 10

- 10

60

30

- 10

-

60

-

- 20

+ 25

50

25

- 10

-

50

-

Filozofija

+ 10

-

0

-

Geografija dvopredmetni
pedagoški študij

+ 15

-

15

-

Kulturni študiji in antropologija

- 10

-

15

-

+ 15*

-

15

-

Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje

- 10

-

15

-

Zgodovina dvopredmetni
pedagoški študij

+ 15

-

15

-

Mediacija v turizmu (VS)
Management turističnih podjetij
( vS)

Poslovni sistemi v
turizmu (VS)

Turizem (UN)
2. stopnja

UP FHŠ

Slovenistika dvopredmetni
pedagoški študij

Latinsko-ameriške študije

Nov študijski program
Nov študijski program

+15

-

0

-

+ 120

+ 40

0

60

Matematika s finančnim
inženiringom

Nov študijski program

+ 45

-

45

-

Varstvo narave

Nov študijski program

+ 45

-

45

-

-

-5

-5

25

25

Razredni pouk

Nov študijski program

+ 30

+ 30

0

0

UP FM

Management

3. stopnja
Nov študijski program

-

+ 20

-

20

UP FTŠ
Turisitca

Inovativni turizem

Nov študijski program

-

+ 16

-

16

UP FM

Pravo za management

UP FAMNIT

UP PEF

Izobraževanje odraslih in razvoj
kariere

Realizacija razpisa v študijskem letu 2012/2013 na UP:
UP je za študijsko leto 2012/2013 na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje za vpis v 1. letnik
razpisala 32 programov (24 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih), od teh se jih izvaja 31. Na
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podiplomski stopnji je razpisala 27 magistrskih študijskih programov 2. stopnje (od teh se jih izvaja 24)
ter 14 doktorskih študijskih programov 3. stopnje (izvajajo se vsi).
V zgornji tabeli je stolpcu »REALIZACIJA razpisanih mest v 2012/2013« navedeno število razpisanih
vpisnih mest v študijskem letu 2012/2013 za posamezni študijski program, na katerem so bile
načrtovane razlike v razpisu. V primerjavi s študijskim letom 2011/2012 smo na Univerzi na
Primorskem skupno število razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik na dodiplomskem študiju na 1.
stopnji zmanjšali za 292 mest (razpisanih je bilo 1778 mest), od tega za 227 mest na rednem študiju
ter za 65 mest na izrednem študiju. Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je število
razpisanih vpisnih mest zmanjšalo za 35 mest na rednem študiju ter za 125 mest na izrednem študiju
(skupno razpisanih 1320 mest), prav tako se je na doktorskih študijskih programih 3. stopnje število
razpisanih vpisnih mest zmanjšalo za 41 mest (razpisanih 152 mest za 1. letnik).
UP je za študijsko leto 2012/2013 prvič razpisala tudi nekaj novih študijskih programov na vseh treh
stopnja študija: štiri dvopredmetne študijske programe 1. stopnje (UP FHŠ), tri magistrske študijske
programe 2. stopnje (Pravo za management (UP FM) – le kot izredni študij, Varstvo narave in
Matematika s finančnim inženiringom (UP FAMNIT)) ter tri doktorske študijske programe (Arheologija
(UP FHŠ), Management (UP FM) ter Inovativni turizem (UP FTŠ Turistica).
V nadaljevanju sledijo obrazložitve razpisa in realizacije vpisa v študijskem letu 2012/2013 po članicah
UP.
UP FHŠ je na dodiplomskem študiju razpisala devet enopredmetnih študijskih programov 1. stopnje in
štiri dvopredmetne. Ne izvaja študijskega programa 1. stopnje Sodobna kritična teorija in filozofija (v
višjih letnikih Filozofija), zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov (0).
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 47,2 % vseh razpisanih mest na 1. stopnji. Največji vpis je fakulteta dosegla na
rednem študiju študijskega programa Medijski študiji, kjer je bilo zapolnjenih 80 % razpisanih mest ter
na študijskem programu Medkulturno jezikovno posredovanje, kjer je bilo zapolnjenih 67,5 %
razpisanih mest. Najmanjši vpis, tj. 0 %, so zabeležili na študijskem programu Sodobna kritična teorija
in filozofija.
Vodstvo fakultete se je odločilo, da tudi v študijskem letu 2012/2013 ne bo razpisalo izrednega študija
na nobenem od študijskih programov 1. stopnje, saj se bo fakulteta v letu 2013 še dodatno usmerila v
kakovostno izvedbo razpisanega ter v priprave na e-učenje in omenjeno obliko študija v prihodnje
ponudila interesentom.
Fakulteta je na podiplomskem študiju za študijsko leto 2012/2013 razpisala enajst študijskih
programov 2. stopnje. Študijski program Slovenistika - dvopredmetni pedagoški študij UP FHŠ se v
študijskem letu 2012/13 ne izvaja, ker skladno z razpisnimi pogoji ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov
(0).
Na študijskem programu 2. stopnje je največji vpis fakulteta dosegla na študijskem programu Kulturni
študiji in antropologija, kjer je bilo zapolnjenih 93,3 % razpisanih mest ter na študijskem programu
Italijanistika pedagoški študij, kjer je bilo zapolnjenih 66,7 % razpisanih mest. Najmanjši vpis, tj. 13,3
%, smo zabeležili na študijskem programu Uprizoritvene študije in kreativno pisanje (2). Glede na
razpisana vpisna mesta na 2. stopnji fakulteta ni dosegla zastavljenega števila vpisanih študentov.
Zasedenih je bilo 45 % vpisnih mest.
Na doktorski 3. stopnji je fakulteta razpisala sedem študijskih programov. Skupno je bilo zasedenih 8,8
% razpisanih vpisnih mest.
Na UP FHŠ menijo, da je več razlogov za obstoj večjega števila nezasedenih vpisnih mest na
posameznih študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje. Med najpomembnejše izpostavljajo predvsem
naslednje:
v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše;
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
-

102

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,
novi programi, ki se v študijskem od leta 2011/12 izvajajo prvič, še niso povsem uveljavljeni
oziroma prepoznavni,
soočamo se s problemom koriščenja absolventskega staža na 1. stopnji, iz tega razloga tudi
nezasedenost mest na 2. stopnji (študentje zlasti prvih generacij na 1. stopnji se tako niso
vpisovali neposredno na 2. stopnjo, kar se je poznalo pri številu vpisanih študentov).

UP FHŠ se popolnoma zaveda neustreznosti nastalega položaja in je že sprejela ustrezne ukrepe za
izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj fakultete je okrepiti in povečati njeno prisotnost in
prepoznavnost (s predavanji in predstavitvami ter vsestransko promocijo) na srednješolskih zavodih;
opozarjati moramo na aplikativnost humanističnih vsebin; izpostaviti pomembnost humanističnih
vsebin za širše družbeno okolje. UP FHŠ 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; pričakujemo, da se bo zaradi tega povečalo zanimanje za
naše programe, tudi s stališča večjih možnosti zaposljivosti diplomantov. Po drugi strani bo fakulteta
namenila več pozornosti evidentiranju problemov kakovosti izvajanja študijskih programov in bo s
pomočjo Komisije za kakovost izvedla ukrepa za izboljšanje kakovosti študija.
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
Podiplomski študij
Na študijskih programih 2. stopnje je UP FM za študijsko leto 2012/2013 na izrednem študiju razpisala
manjše število razpisnih mest v primerjavi z razpisom za študijsko leto 2011/2012. Zaradi
premajhnega števila prijavljenih kandidatov na prvič razpisanem študijskem programu 2. stopnje
Pravo za management, fakulteta le-tega ni izvedla. Študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance,
ki je bil za študijsko leto 2012/2013 razpisan na treh študijskih središčih (Koper, Celje in Škofja Loka),
se zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov v 1. letniku izvaja le v Kopru.
UP FAMNIT
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2012/2013 je fakulteta razpisala sedem dodiplomskih študijskih programov 1.
stopnje. Vsi razpisani študijski programi se v študijskem letu 2012/13 tudi izvajajo. Število vpisanih
študentov je nekoliko manjše od pričakovanega, razen v študijskem programu Biopsihologija, kjer so
bila zasedena vsa razpisana mesta. Vzrok za manjše število vpisanih v študijske programe je gotovo
tudi dejstvo, da UP FAMNIT deluje šele šesto študijsko leto in v slovenskem visokošolskem prostoru
ni še dovolj prepoznavna. Prav zato so na fakulteti v preteklih letih pristopili k sistematični promociji
študijskih programov, ki bo povečala prepoznavnost fakultete in posledično tudi vpis v študijske
programe. Promocijske aktivnosti so 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.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2012/2013 je fakulteta prvič razpisala dva nova magistrska študijska program 2.
stopnje (Matematika s finančnim inženiringom in Varstvo narave). Magistrski program Varstvo narave
se v študijskem letu 2012/2013 tudi izvaja, medtem ko se program Matematika s finančnim
inženiringom ne izvaja zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov.
Načrtovan je bil tudi razpis dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje Matematične znanosti ter
Računalništvo in informatika, ki se ravno tako izvajata že od študijskega leta 2006/2007 dalje. Oba
doktorska študijska programa se v študijskem letu 2012/2013 tudi izvajata. V razpisanih podiplomskih
programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar ocenjujejo, da je število vpisanih študentov
dobro.
UP PEF
UP PEF ne izvaja rednega študija na dislociranih enotah ampak le na sedežu fakultete v Kopru, kjer
so bila zapolnjena vsa razpisana vpisna mesta.
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Dodiplomski študij
Iz podatkov o vpisanih študentih je razvidno, da UP PEF nima težav z vpisom študentov v
dodiplomske študijske programe 1. stopnje, tako za redni, kot za izredni študij. Fakulteta je v
študijskem letu 2012/2013 razpisala izredni študij študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja
v Kopru in na dislociranih enotah Ptuj in Slovenske Konjice. Vsa mesta so bila zapolnjena. Izredni
študij na dislociranih enotah poteka v enakem obsegu kot izredni študij na sedežu fakultete v Kopru.
Podiplomski študij
V razpisu za študijsko leto 2012/2013 je UP PEF pri magistrskem študijskem programu 2. stopnje
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere predvidela 5 vpisnih mest manj kot v razpisu 2011/2012 –
razlog za to odločitev je novost programa in dejstvo, da UP PEF beleži manjši vpis od predvidenega.
Študijski program predstavlja (tudi) možnost nadaljevanja študija za diplomante 1. stopnje, ki bodo
študij zaključili šele leta 2013, zato UP PEF pričakuje večji vpis v ta študijski program v študijskem letu
2014/2015. Za študijsko leto 2012/2013 je UP PEF sicer v Letnem programu dela za leto 2012
predvidela vpisna mesta za magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk, a tega programa v
študijskem letu 2012/2013 ni razpisala. Program je bil v letu 2012 sicer akreditiran, a bodo prvi
diplomanti študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, katerim je program 2. stopnje namenjen,
študij na 1. stopnji zaključili šele leta 2013. Ta študijski program bo tako prvič razpisan za študijsko
leto 2013/2014.
UP PEF je v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih
mest, za kar v nadaljevanju navajajo obrazložitev. Del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji
so študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji, saj so bili 2. stopenjski študijski programi predvideni
kot nadaljevanje le-te. Prvi študenti iz te skupine so zadnji letnik dodiplomskega študija zaključili v
študijskem letu 2011/2012, zato UP PEF predvideva, da bo večji vpis na študijske programe 2. stopnje
v študijskem letu 2013/2014. Poleg tega je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na študijske
programe 2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so zaključili 7. stopnjo izobrazbe in so zato upravičeni do
neposrednega vpisa v drugi letnik študijskih programov 2. stopnje. Izrednega študija na študijskih
programih Zgodnje učenje ter Izobraževanje odraslih in razvoj kariere zaradi premajhnega števila
prijavljenih kandidatov UP PEF ne izvaja.
UP PEF je v 1. letnik študijskih programov 3. stopnje vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih
mest. Večina kandidatov, ki se vpisujejo na študijske programe 3. stopnje UP PEF, je namreč
kandidatov, ki so upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študijskih programov 3. stopnje.
UP FTŠ TURISTICA
Dodiplomski študij
Na dodiplomski stopnji rednega študija je bilo razpisanih 220 mest. Glede na razpisana mesta je bilo
vpisanih 103 % kandidatov. Na izrednem študiju je bilo razpisanih 55 mest. Tudi v letošnjem letu je
vpis na izrednem študiju upadel, saj je bilo vpisanih le 69 % kandidatov glede na zmanjšano število
razpisanih mest kot v prejšnjem študijskem letu, kar pripisujejo splošnemu trendu v Sloveniji.
Interes za vpis na izredni študij programa Management turističnih podjetij v Portorožu je bil tudi po
tretji prijavi premajhen, zato se je fakulteta odločila, da programa ne bo izvedla. Kljub temu pa je nekaj
kandidatov izrazilo močan interes za vpis, zato so 5 kandidatom omogočili vpis na lokaciji Portorož ter
trem na lokaciji v Ljubljani. Tako je bilo na lokaciji v Ljubljani zapolnjenih 110 % vpisnih mest.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2012/13 se je pričel izvajati novi doktorski program 3. stopnje Inovativni turizem. Na
2. stopnji je bilo razpisanih skupno 75 mest na rednem študiju. Glede na razpisana mesta je bilo na
rednem študiju vpisanih 89,33 % kandidatov. Na 3. stopnji je bilo razpisanih 16 vpisnih mest na
izrednem študiju, zasedenih 10 (62,5 %) mest.
UP FVZ je v študijskem letu 2012/2013 zapolnila vsa razpisana vpisna mesta, tako na rednem kot
izrednem študiju. Na rednem študiju so bila razpisana mesta zapolnjena že v prvem prijavnem roku,
na izrednem študiju pa v drugem prijavnem roku.
UP FENIKS v ustanavljanju (izvedba programov Aplikativna kineziologija)
V študijskem letu 2012/2013 je na treh študijskih programih Aplikativna kineziologija skupno vpisanih
164 študentov, od tega 124 na dodiplomskem študijskem programu 1. stopnje; 24 na magistrskem
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študijskem programu 2. stopnje (21 rednih študentov ter 3 izredni študenti); 16 na doktorskem
študijskem programu 3. stopnje (vsi izredni študenti). Vpis je bil izveden v okviru UP FAMNIT.
Na dodiplomskem študijskem programu so bila pri vpisu v 1. letnik zapolnjena vsa razpisana mesta.
To kaže na veliko zanimanje za program in njegovo ustreznost, kljub temu, da se izvaja šele tretje
študijsko leto in še vedno niso na voljo optimalni pogoji za izvajanje.
Dober vpis je bil tudi na redni študij na magistrskem študijskem programu, nekoliko manjši na
izrednem magistrskem ter doktorskem študiju. Vzroke je potrebno iskati v neprepoznavnosti samega
študija, tudi zaradi dejstva, da UP FENIKS še ni samostojna fakulteta in ne more izvajati promocije na
ustrezen način.
6.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
V nadaljevanju sledijo obrazložitve kazalnikov uspešnosti študijske dejavnosti po članicah UP.
UP FHŠ
Na fakulteti ugotavljajo, da je pri skoraj vseh dodiplomskih študijskih programih opaziti zmanjšanje
števila vpisanih študentov, izjema je študijski program Geografija, na katerem so presegli pričakovan
rezultat, tj. 41 vseh vpisanih študentov, saj se je vpisalo 44 študentov. Do razlik v številu vpisanih
študentov prihaja predvsem zaradi nizke stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike ter posledično
visokega števila »pavzerjev«. Pri številu diplomantov je opaziti razlike med načrtovanim številom in
realiziranim, saj niso dosegli pričakovanega rezultata, in sicer pri vseh štirih študijskih programih,
sprejetih pred 11. 6. 2004. V letu 2012 je diplomiralo le 50 študentov od pričakovanih 124-ih. Pri
številu diplomantov, ki so končali študijske programe 1. stopnje, je bistvena razlika med načrtovanim
številom in realizacijo, skupno niso dosegli zastavljenega cilja, saj je v letu 2012 diplomiralo 108
študentov od načrtovanih 167-ih.
Pri kazalnikih prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike na 1. stopenjskih programih, je opaziti porast za
3,2 %, tj. višjo stopnjo prehodnosti študentov v primerjavi s preteklim študijskim letom (59,4 %), še
vedno pa ne dosegajo načrtovane stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike, ki znaša 70 %.
Gledano posamezne študijske programe je bila načrtovana stopnja prehodnosti dosežena le pri
študijskem programu Geografija.
Pri kazalnikih povprečnega števila let trajanja študija ocenjujemo, da na študijskih programih, sprejetih
pred 11. 6. 2004, povprečno število let narašča 6,93 in nekoliko presega načrtovanih 6,78 let, prav
tako narašča na študijskih programih 1. stopnje, klub temu pa ne presega načrtovanih 4,3 saj znaša,
4, 06 leta.
V študijskem letu 2012/2013 se je na podiplomskem študiju povečalo število izvajanih študijskih
programov na 2. stopnji iz osem na devet, kakor tudi na 3. stopnji za en študijski program, kjer se
izvaja sedem študijskih programov.
Na 2. stopnji se je število vpisanih študentov v primerjavi z lanskim letom povečalo za 51 %, prav tako
se je povečalo število študentov na 3. stopnji za 27,5 %.
Število magistrandov na predbolonjskih magistrskih študijskih programih je bilo v preteklem letu enako
(0), prav tako na predbolonjskih doktorskih programih, saj v letu 2012 ni bilo doktorandov.
Na študijskih programih 2. stopnje je bila za leto 2012/2013 načrtovana 81 % prehodnost, dosežena
pa 75,95 %, kar je za 3,95 % več kot lani. Na študijskem programu Geografija in Zgodovina je bila
načrtovana prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik presežena, saj je znašala 100 %.
Fakulteta za humanistične študije UP 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.
UP FM
Prehodnost na študijskih programih 1. in 2. stopnje je bila nižja od načrtovane, vendar ohranjena
približno na stopnji leta 2011, kar kaže, da so bili cilji, glede na spreminjajoče se okolje, zelo
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ambiciozno zastavljeni. UP FM bo tudi v prihodnje nadaljevala z izvedbo priprav na izpite pri
predmetih, kjer je prehodnost najnižja. Na UP FM se izvaja tudi tutorski sistem, ki študentom omogoča
lažjo vključitev v študijski proces in pomoč pri rednem opravljanju svojih študijskih obveznosti.
UP FM bo posebej organizirala posvet s študenti in poskušala identificirati razloge in vzroke
ohranjanja ravni stopnje diplomiranja in prehodnosti.
Tudi delež študentov, ki so se v študijskem letu 2011/2012 vpisali v 1. letnik in v študijskem letu
2012/2013 niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, se je na vseh študijskih programih povečal.
Povprečen čas študija se je v večini študijskih programov 1. in 2. stopnje ponovno povečal. V letu
2012 je diplomiral prvi študent visokošolskega strokovnega študijskega programa Mednarodno
poslovanje.

UP FAMNIT
Realizacija izobraževalne dejavnosti na vseh stopnjah študija ostaja v študijskem letu 2012/2013 v
okviru načrtovanih vrednosti. V nadaljevanju je podana kratka obrazložitev vrednosti posameznih
kazalnikov.
Podatki o prehodnosti študentov v študijskem letu 2012/2013 za univerzitetne študijske programe 1.
stopnje kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik glede na pretekla študijska leta nekoliko
znižala, saj v študijskem letu 2012/2013 znašala 60,9 % (v letu 2011/2012 je znaša 70,1 %, medtem
ko je v študijskem letu 2009/2010 znašala 61,3 %). Pregled po posameznih študijskih programih kaže,
da se je prehodnost iz 1. v 2. letnik manjša od načrtovane le v treh študijskih programih
(Računalništvo in informatika, Matematika v ekonomiji in financah, Biopsihologija), medtem ko se je v
ostalih študijskih programih večja od načrtovane oziroma enaka načrtovani. Kazalnik prehodnosti za
program Bioinformatika je enak 0 %, saj se v študijskem letu 2012/2013 ne izvaja 2. letnik, zaradi
prehoda študenta, vpisanega v študijskem letu 2011/2012 v 1. letnik, v program Računalništvo in
informatika v študijskem letu 2012/2013. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je
prehodnost v študijskem letu 2012/2013 nekoliko nižja od načrtovane, in sicer le na programu
Računalništvo in informatika.
Podatki o trajanju študija v študijskem letu 2012/2013 za univerzitetne študijske programe 1. stopnje
kažejo, da je skupno trajanje študija v okviru načrtovanih vrednosti (znaša 3,75 let). Pregled po
posameznih študijskih programih 1. stopnje kaže, da je trajanje študija daljše od načrtovanega na
univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika, kar je med drugim tudi posledica
dejstva, da je veliko študentov 3. letnika in absolventov zaposlenih. Nadalje, v študijskih programih
Matematika v ekonomiji in financah ter Bioinformatika ni bilo diplomantov (načrtovani so bili prvi
diplomanti obeh programov), saj so se po zaključenem 3. letniku študenti odločili za vpis v dodatno
leto (absolventski staž). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje pa je trajanje študija bilo krajše
od načrtovanega in je znašalo 2,64 let.
Podatki o številu diplomantov v študijskem letu 2012/2013 kažejo, da je diplomiralo manj študentov od
načrtovanega, saj se je večina študentov po zaključenem zadnjem letniku odloča za vpis v dodatno
leto (absolventski staž).
Podatki o številu študentov v študijskem letu 2012/2013 kažejo nižjo realizacijo od načrtovane.
Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da je na 1. stopnji manj vpisanih študentov od
načrtovanega predvsem v študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo (60 % realizacija
načrtovanega števila študentov). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je manjše število
študentov od načrtovanega, saj se v študijskem letu 2012/13 ne izvaja program Matematika s
finančnim inženiringom, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. Magistrski študijski
program Varstvo narave se v študijskem letu 2012/13 izvaja prvič, zato predvidevamo da se bo vpis v
prihodnji letih povečal (ter je zato v 2012/13 nekoliko nižji od načrtovanega). Med razloge za nižji vpis
v magistrski študijski program Računalništvo in informatika v študijskem letu 2012/13 lahko navedemo
tudi dejstvo, da se večina študentov zadnjega letnika 1. stopnje odloča za vpis v dodatno leto
(absolventski staž) ter ne nadaljujejo študija na 2. stopnji.
Podatki o številu vpisanih tujih študentov v študijskem letu 2012/2013 kažejo, da se število in delež
vpisanih tujih študentov na vseh stopnjah narašča, s čimer fakulteta uresničuje zastavljanje cilje na
tem področju.
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UP PEF
Odstotek prehodnosti se razlikuje med študijskimi programi glede na stopnjo študijskega programa in
način študija (redni/izredni). Tako je na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje na
rednem študiju prehodnost 87 %, na izrednem študiju 91 %, na univerzitetnih študijskih programih 1.
stopnje na rednem študiju pa 83 %. Na študijskih programih 2. stopnje je pri rednem študiju
prehodnost 76 %, pri izrednem pa 90 %. Na študijskih programih 3. stopnje je prehodnost 75 %.
Razen na izrednem študiju visokošolskega študijskega programa 1. stopnje in univerzitetnem študiju
1. stopnje Edukacijske vede, je bila prehodnost na vseh študijskih programih višja od načrtovane.
Delež študentov, ki študijskih programov niso dokončali v času trajanja programa, podaljšanega za
eno leto, na visokošolskih študijskih programih UP PEF, sprejetih pred 11. 6. 2004, je na rednem
študiju 29,69 %, na izrednem študiju Predšolska vzgoja pa 26,98 %. 33,96 % delež je na
univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, na univerzitetnem študijskem programu
Matematika in računalništvo pa 46 %.
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso nadaljevali s študijem niti
ponavljali letnika, je na študijskem programu 1. stopnje Edukacijske vede 4 %, na rednem študiju
visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja 12,6 %, na izrednem študiju 8 %,
na študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk pa 22 %. Na študijskih programih 2. stopnje
rednega študija je ta delež na študijskem programu Inkluzivna pedagogika 15 %, Zgodnje učenje 20 %
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere pa 25 %. Na izrednem študiju študijskega programa 2. stopnje
Inkluzivna pedagogika je delež 10 %.
Trajanje študija je bilo na vseh študijskih programih, razen univerzitetnem študijskem programu
Razredni pouk, daljše od načrtovanega. Najdaljši čas študija imajo diplomanti ne-bolonjskega
univerzitetnega študijskega programa Matematika in računalništvo, in sicer slabih 7 let. Najkrajši čas
pa diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Edukacijske vede, 2,95 leta. V
programih, kater izvajanje se zaključuje, to so študijski programi sprejeti pred 11. 6. 2004, je čas
trajanja študija običajno daljši.
Število vpisanih študentov in število diplomantov po posameznih študijskih programih je razvidno v
kazalnikih s tega področja v prilogi.
UP FTŠ TURISTICA
V študijskem letu 2012/13 so bili kazalniki glede na študijsko leto 2011/12 naslednji:
Pri odstotku prehodnosti so navedeni podatki za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje. Prehodnost na
1. stopnji (strokovni in univ. program) je bistveno višja od načrtovane, se je pa na 2. stopnji znižala.
Prav zaradi tega je fakulteta v tem študijskem letu uvedla obvezne konzultacije pred petim in vsakim
nadaljnjim opravljanjem izpita pri isti učni enoti.
Povprečno število let trajanja študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih na 1. stopnji
znaša 4.05 (se je podaljšalo) in se razlikuje od načrtovanega (3,17 leta). Povprečno število let trajanja
študija na 2. stopnji je manjše od načrtovanega iz razloga, da na študijskem programu Dediščinski
turizem ni nihče do sedaj še diplomiral. Trenutno povprečje je 1,88 let.
Management turističnih podjetij (Poslovni sistemi v turizmu): prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik:
prehodnost se je v primerjavi z lanskim študijskim letom zmanjšala, tako ni bila dosežena načrtovana
60 % prehodnost. Na rednem študiju je bila prehodnost 40,35 %. Povprečno število let trajanja študija:
Povprečno število let trajanja študija je 3,86 kar se razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega
trajanja študija, to je 3,5 leta. Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto
niso niti nadaljevali študija niti ponavljali je 49 %, načrtovan delež je bil 30 %.
Mediacija v turizmu: prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost se je v primerjavi z lanskim
študijskim letom povečala iz 43,9 % na 58,67 %, vendar kljub temu ni bila dosežena načrtovana 60 %
prehodnost. Povprečno število let trajanja študija: povprečno število let trajanja študija je 4,12, kar se
razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega trajanja študija, to je 3,5 leta. Delež študentov, ki so
se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti ponavljali je 32 %,
načrtovan delež je bil 30 %.
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Management turističnih destinacij: prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost na rednem
študiju je v primerjavi z načrtovano 60 % prehodnostjo višja in sicer 63,51 %. Na izrednem študiju
načrtovane 90 % prehodnosti nismo dosegli, saj je bila le 50 %. Povprečno število let trajanja študija:
povprečno število let trajanja študija je 4,17 na rednem študiju (se je podaljšalo), kar se razlikuje od
načrtovanega števila let povprečnega trajanja študija, to je 3,5 leta ter 4,46 na izrednem študiju, kar se
prav tako razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega trajanja študija, to je 3,5 leta. Delež
študentov rednega študija, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali
študija niti ponavljali je 30 %, kar je skladno z načrtovanim. Delež študentov izrednega študija, ki so se
vpisali v 1. Letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti ponavljali je 50 %,
načrtovan delež je bil 0,5 %.
Univerzitetni program Turizem: prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: načrtovana prehodnost
študentov je bila povečana za 8 odstotnih točk, dosegli so 88,46 % prehodnost. Povprečno število let
trajanja študija: 2,97 je v skladu z načrtovanim. Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje
študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti ponavljali je 10 %, kar je za 20% manj od načrtovanega.
Podiplomski magistrski program Turizem: prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost je bila
58,14 %, kar je manj kot je bilo načrtovano (80%). Povprečno število let trajanja študija je 3,76, kar se
razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega trajanja študija, to je 2,9 let. Delež študentov, ki so
se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti ponavljali je 40 %,
načrtovan delež je bil 0,5 %.
Podiplomski magistrski program Dediščinski turizem: prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik:
načrtovana prehodnost študentov ni bila realizirana, saj je bila dosežena le 33,33%, načrtovana pa 80.
Povprečno število let trajanja študija: izračun ni mogoč, saj nimamo še diplomantov na tem programu.
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti
ponavljali je 36 %, kar je 16 odstotnih točk več od načrtovanega.
UP FVZ je v študijskem letu 2012/2013 zapolnila vsa razpisana vpisna mesta, tako na rednem kot
izrednem študiju. Na rednem študiju so bila razpisana mesta zapolnjena že v prvem prijavnem roku,
na izrednem študiju pa v drugem prijavnem roku.
Pomembnejši kakovostni premik je bil narejen v smeri hitrejšega zaključka študija na dodiplomski
stopnji (povečanje števila diplomantov in skrajšanje časa študija) z usmerjenimi aktivnostmi, kot so:
- spodbujanje študentov k čim prejšnjem zaključku študija z individualnimi in skupinskim
svetovanjem kot obliko pomoči pri izbiri ustrezne teme diplomske naloge in pristopu k njeni
pripravi.
- sistematično spremljanje študentov pri pisanju diplomskega dela. Podaljševanje absolventskega
staža se je izvajalo le za utemeljene razloge, kot jih navaja Statut Univerze na Primorskem.
- izčrpno informiranje študentov o zaposlitvenih potrebah; o možnostih nadaljevanja študija;
skupinsko in individualno svetovanje na področju zaposlovanje in kariernega razvoja; spremljanje
trajanja študija.
Storjene aktivnosti so se obrestovale, saj se je trajanje študija nekoliko zmanjšalo ter povečalo se je
število diplomantov.
V letu 2012 so na fakulteti izvajali tudi usmerjene ukrepe za povečanje prehodnosti študentov obeh
študijskih programov na 1. stopnji študija z:
- zagotavljanjem kakovostnega pedagoškega procesa, spodbujanjem visokošolskih učiteljev pri
pripravi celovitega učnega gradiva,
- uvajanjem IKT tehnologij in elektronskega poučevanja,
- sistematičnim spremljanjem študentov in njihove učinkovitosti pri študiju,
- izboljšanjem izvajanja tutorstva.
UP FENIKS (v ustanavljanju) izvaja študijske programe 1. 2. in 3. stopnje Aplikativna kineziologija, ki
so sicer akreditirani študijski programi UP FAMNIT. V študijskem letu 2012/2013 se študijski programi
izvajajo pod okvirom UP FAMNIT. V pripravi je interdisciplinarni podiplomski študijski program 2.
stopnje Športna vzgoja, ki se bo izvajal skupaj z UP PEF ter dodiplomska študijska programa 1.
stopnje Ergonomija ter Kinezioterapija.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

108

Dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija se izjava samo kot redni študij, magistrski kot
redni in izredni, doktorski pa samo kot redni študij. Posebnost izrednega študija magistrskega
študijskega programa 2. stopnje Aplikativna kineziologija je, da se en letnik izvaja dve študijski leti.
V letu 2012 so na magistrskem študijskem programu prvič diplomirali štirje študenti. Na dodiplomskem
študijskem programu ter na doktorskem študijskem programu se v letu 2012/2013 prvič izvajata 3.
letnika.
Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP
UP svojim študentom v okviru izbirnosti med članicami ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov.
Študentom se omogoča, da izbirajo izbirne predmete drugih strok in področij na ostalih članicah UP,
tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki jim bodo priznane kot del
opravljene študijske obveznosti v okviru vpisanega študijskega programa. V nadaljevanju so navedeni
podatki o mobilnosti za študijsko leto 2011/2012.
Na UP FHŠ ocenjujejo, da so v študijskem letu 2011/2012 glede na predvideno število izmenjav
meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP dosegli rezultate nad pričakovanji. Število
študentov UP FHŠ, ki so si izbrali predmet na drugi članici UP, je v študijskem letu 2011/2012 doseglo
število 5, medtem ko si je 30 zunanjih študentov izbralo predmet na UP FHŠ.
Interesa med študenti, za nacionalno oz. meduniverzitetno mobilnosti v letu 2011/2012, ni bilo.
UP FM
Študenti fakultete niso bili vključeni v meduniverzitetno mobilnost ali v mobilnost med članicami UP.
Pet študentov UP FHŠ pa je na UP FM opravljalo en predmet.
UP FAMNIT
Trije študenti UP FAMNIT so v okviru izbirnosti med članicami UP opravljali predmete na drugih
članicah (skupaj 18 ECTS kreditnih točk, od tega je bilo 12 ECTS točk pridobljenih). Študenti drugih
članic UP niso opravljali obveznosti na UP FAMNIT.
V okviru meduniverzitetne mobilnosti je en študent opravljal predmet na UP FAMNIT (pridobljenih 9
KT), medtem ko študenti UP FAMNIT niso opravljali obveznosti na drugih univerzah.
UP PEF je v meduniverzitetno mobilnost ponudila tri študijske programe 1. stopnje, tri študijske
programe 2. stopnje ter dva študijska programa 3. stopnje. Prijav na ponujene programe mobilnosti ni
bilo. Ena študentka UP PEF je v okviru meduniverzitetne mobilnosti opravljala študijske obveznosti na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
UP PEF je v izbirnost med članicami UP ponudila 24 predmetov, prijav zanje ni bilo. 3 študentke
študijskega programa 1. stopnje UP PEF so na UP FHŠ opravljale izbirne predmete, ena študentka
študijskega programa 2. stopnje pa je izbirni predmet opravila na UP FVZ.
UP FTŠ TURISTICA
Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami se je nekoliko povečala v primerjavi s
prejšnjim letom. V okviru notranje izbirnosti so tako 4 študenti univerzitetnega študijskega programa
Turizem izbrali predmet tujega jezika na UP FHŠ (Centru za jezike), povečala pa se je tudi izbirnost
študentov drugih članic UP, ki je izbrala predmet na UP FTŠ Turistici in sicer so 3 študentje izbrali
predmete na 1. in 2. stopnji. To dokazuje atraktivnost in interdisciplinarnost študijskih programov 1. in
2. stopnje.
UP FVZ
Mobilnost med članicami v okviru UP se je nekoliko povečala, ugotavljajo, da zanimanje za mobilnost
sicer obstaja, odločitve študentov za tako obliko izobraževanja pa niso pogoste, saj se jim študijske
obveznosti pokrivajo (predvsem obvezna klinična praksa in drugi obvezni predmeti).
UP FENIKS (v ustanavljanju)
V sklopu mobilnosti med članicami UP sta v študijskih programih Aplikativne kineziologije dve
študentki UP FVZ opravili skupaj 3 predmete (18 ECTS). Izvedba mobilnosti znotraj UP se povečuje,
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saj bo v študijskem letu 2012/2013 kar 7 študentk drugih članic UP opravilo skupno 7 predmetov na
teh študijskih programih (42 ECTS).
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6.1.2 PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
6.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe

Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvajanje obstoječih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe.

Izvedba študijskega
programa za izpopolnjevanje
Pedagoško- andragoško
izobraževanje.

Realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF v študijskem letu
2012/2013 izvaja navedeni
program. V program je
vpisanih 56 udeležencev.

UP FM
Število izvedenih delov
študijskih programov v letu
2011: 0

Število izvedenih delov
študijskih programov v letu
2012: 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi neugodnih
ekonomskih razmer in
nezanimanja delodajalcev
za financiranje delov
študijskih programov ter
akreditiranih predmetov UP
FM v letu 2012 ni izvajala
delov študijskih programov.

UP PEF
Število študijskih programov
za izpopolnjevanje: 1.

Število izvedenih programov
usposabljanja (pedagoškoandragoško izobraževanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev): 1.

Število študijskih programov
za izpopolnjevanje: 5 (od
tega bosta dva v
sodelovanju z UP FHŠ).

Delno realizirano.

Število izvedenih programov
usposabljanja (pedagoškoandragoško izobraževanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev): 2.

Delno realizirano.

Obrazložitev:
UP PEF v študijskem letu
2012/2013 izvaja 1 program
za izpopolnjevanje, 2
programa sta v zaključni fazi
akreditacije, 2 pa v pripravi.

Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
izvedla le en program
usposabljanja (spomladi). Za
drugo izvedbo ni bilo dovolj
prijav.

UP FTŠ Turistica
Druge oblike izobraževanja;
dve nacionalni poklicni
kvalifikaciji

Priprava razpisa za
pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije

Realizirano.

Število študijskih programov
za izpopolnjevanje, ki so v
Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju (v okviru
MŠŠ): 4

Število programov v
Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju (v okviru
MŠŠ): 4

Realizirano.

Število delov študijskih
programov: že akreditirani
deli študijskih programov na
programu 2. stopnje Turizem
(2)

Priprava razpisa za vpis
delov akreditiranih študijskih
programov

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi organizacijskih in
tehničnih težav, razpis ni bil
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
pripravljen, začet je
postopek ureditve tega
področja s pravilnikom.

UP FVZ

Razvoj novih študijskih
programov

Idejna zasnova programov
za sodelovanje pri izvedbi
kliničnih specializacij v
zdravstveni negi.

Zaključen postopek
akreditacije sprememb oz.
prenove drugostopenjskega
študijskega programa
Zdravstvena nega na
NAKVIS in ponudba
akreditiranih predmetov in/
ali delov prenovljenega
študijskega programa
pristojnim sekcijam Zbornice
zdravstvene in babiške nege
Slovenije.

Delno realizirano.

Dokončna priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa do študijskega
leta 2013/2014.

Nerealizirano .

Priprava vloge za
podaljšanje akreditacije
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje – dietetika s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa v študijskem letu
2012/2013.

Delno realizirano

Idejna zasnova
izobraževanja za pridobitev
kompetenc za zaposlitev v
referenčnih ambulantah in/
ali delov študijskih
programov za vseživljenjsko
izobraževanje

Priprava programskih
izhodišč in določitev
partnerjev izvajanja

Realizirano.

Obrazložitev:
Postopek vsebinske in
strukturne prenove modulov
drugostopenjskega
študijskega programa
Zdravstvena nega je v teku.

Obrazložitev:
Na NAKVIS ni bila vložena
vloga za akreditacijo
študijskega programa 1.
stopnje Radiološka
tehnologija zaradi težav pri
angažiranju ustreznega
kadra.).

Obrazložitev:
Priprava vloge za
podaljšanje akreditacije
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje je v teku.).

Obrazložitev:
Programska izhodišča in
določitev partnerjev
izvajanja je že v okviru
priprave modulov ZN 2.
stopnje.

UP PEF
Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
Pedagoško izobraževanje za
vzgojitelje predšolskih otrok.

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/2013.

Delno realizirano.

Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
Izobraževanje iz inkluzivne
pedagogike.

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/2013.

Nerealizirano.

Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
posredovala navedeni
program za izpopolnjevanje
(s spremenjenih naslovom:
Študijski program za
pedagoško izpopolnjevanje
iz predšolske vzgoje) v
postopek akreditacije, ki pa
se v letu 2012 še ni zaključil.
Program bo razpisan v
študijskem letu 2013/2014.

Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi študijskih
programov za
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
izpopolnjevanje s področja
zgodnjega učenja
angleščine in pedagoškega
izpopolnjevanja iz
predšolske vzgoje.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ IN UP PEF
Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
Zgodnje učenje angleščine.

Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
Zgodnje učenje italijanščine.

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13.

Delno realizirano.

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13.

Nerealizirano.

Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
posredovala navedeni
program za izpopolnjevanje
(s spremenjenih naslovom:
Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine) v
postopek akreditacije, ki pa
se v letu 2012 še ni zaključil.
Program bo razpisan v
študijskem letu 2013/2014.

Obrazložitev:
UP PEF se je v letu 2012
posvetila pripravi študijskih
programov za
izpopolnjevanje s področja
zgodnjega učenja
angleščine in pedagoškega
izpopolnjevanja iz
predšolske vzgoje. Navedeni
program bo posredovan v
postopek akreditacije v
začetku leta 2013.

6.1.2.2 Ostali programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike
Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju. Za šolsko leto 2012/2013 je ministrstvo odobrilo izvedbo dveh posodobitvenih
programov, in sicer:
Plesno ustvarjanje v vrtcu in
Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev svetovalnih služb za inkluzivno šolo na področju
poklicne vzgoje, poklicnega (kariernega) svetovanja oseb s posebnimi potrebami.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvajanje posodobitvenega
programa.

Dve izvedbi programa s 16
udeleženci.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
MIZKŠ je odobrilo dva
posodobitvena programa, za

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

113

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
vsakega po eno izvedbo.
Glede na pogoje za izvedbo,
bo v študijskem letu
2012/2013 verjetno izveden
le en program z 31
udeleženci.

Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

UP FHŠ
Število izvedenih programov
usposabljanja PSD posodobitvenih programov,
vključenih v Katalog
programov nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja.

Število izvedenih programov
usposabljanja PSD posodobitvenih programov,
vključenih v Katalog
programov nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja.

Vrednost v letu 2010/2011: 0

Vrednost v letu 2011/2012: 1

Število programov
neformalnega učenja.
Vrednost v letu 2011: 2

Število programov
neformalnega učenja.
Vrednost v letu 2012: 2

Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedba PSD programa
Poučevanje italijanščine.
Pisna in ustna dimenzija:
pravila, raba in didaktična
praksa.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2011/2012 nismo
izvedli neformalnih
izobraževanj zaradi premalo
interesa.

(Izvedba zadnje faze
projektov Profesionalno
usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju, pri katerih
sodelujemo kot partnerji Socialne in državljanske
kompetence, Kulturna
zavest in izražanje)

6.1.2.3 Oblike neformalnega učenja
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Število programov
neformalnega učenja v letu
2011: 1

Število programov
neformalnega učenja v letu
2012: 2

Nerealizirano
Obrazložitev:
V letu 2011/2012 nismo
izvedli neformalnih
izobraževanj zaradi premalo
interesa

(V sklopu Centra za
vseživljenjsko učenje UP
FHŠ je bilo izvedeno
izobraževanje v okviru
mednarodnih projektov
(projekt Marina - Doseganje
jezikovnih in veščinskih
potreb delavcev v
pomorskem in rečnem
turizmu)
UP FM
Izvedba seminarjev na
področju neformalnega
učenja v 2011: 0

Izvedba seminarjev na
področju neformalnega
učenja v 2012: 2

Realizirano.

UP PEF
Število organiziranih krajših
seminarjev in izobraževanj:
0.

Organizacija in izvedba
krajših strokovnih
seminarjev in
izobraževanj:1.

Realizirano.
Obrazložitev:
Izobraževanje je bilo
organizirano v okviru
projekta SKVIZ.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Število programov
neformalnega učenja: v letu
2011 je bilo organiziranih
devet (9) programov
vseživljenjskega
izobraževanja:
dva (2) načrtovana za
mentorje praktičnega
usposabljanja študentov
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje – dietetika,
štiri (4) od načrtovanih
sedem (7) za klinične
mentorje študentov
študijskega programa 1.
stopnje Zdravstvena nega,

V letu 2012 bo izvedeno
osem (8) programov
neformalnega učenja za
klinične mentorje UP FVZ, in
sicer štiri (4) za mentorje
študentom študijskega
programa 1. stopnje
Zdravstvena nega, dva (2)
za mentorje študentom
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje – dietetika in dva
(2) za študente v sklopu
aktivnosti »Služba mene
briga«.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Od 6-ih načrtovanih sklopov
neformalnega izobraževanja
smo realizirali zastavljeni cilj
na področju programov za
mentorje praktičnega
usposabljanja študentov
Prehranskega svetovanja –
dietetike, na področju
programov za klinične
mentorje študentom
Zdravstvene nege smo od
štirih 4-ih načrtovanih izvedli
3 izobraževanja, 1 ni bilo
izvedeno zaradi premalo
prijav.).

dva (2) od načrtovanega
enega (1) za študente v
sklopu program »Služba
mene briga«.
UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Število izvedenih programov
usposabljanja:0

Število izvedenih programov
usposabljanja (pridobitev
pravic za izvajanje
programov usposabljanja za
naslednje nazive: Učitelj
alpskega smučanja 1.
stopnje; Vaditelj atletike;
Vaditelj plavanja)

Realizirano.

Število programov
neformalnega učenja:0

Število programov
neformalnega učenja
(Izvedba neformalnega
izobraževanje študentov o
uporabi raziskovalna
opreme)

Realizirao.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Spodbujanje
vseživljenjskega učenja na
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Ideja zasnove mrežnega
sistema VŽU na UP

Pripravljeno skupno poročilo
o delovanju centrov po
članicah UP, kar bo
izhodišče za pripravo
mrežnega sistema VŽU.

Realizirano
Obrazložitev:
Sprejeta pravila o
načrtovanju in izvajanju VŽU
na UP.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Spremljanje poklicne poti
diplomantov ter vključevanje
v lokalno okolje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Pridobljeni projekt OP
RCV_VS-11-016 na ravni
UP

Aktivno sodelovanje
Turistice pri dejavnosti
projekta

Realizirano.
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Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati prepoznavnost
univerze v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Potreba po informatizaciji
postopkov za programe
vseživljenjskega učenja

Nadgrajen Študentski
informacijski sistem z
modulom za podporo
programom vseživljenjskega
učenja

Realizirano.

Pričetek študija nove
generacije brucev v
študijskem letu 2012/13

Izvedene uvodne delavnic
za bruce v septembru 2012

Realizirano.

Poletna šola iz finančne
matematike v 2012

Izvedena Poletna šola iz
finančne matematike v
avgustu 2012

Realizirano.

Poletna šola Matematika je
kul za dijake srednjih šol in
učence osnovnih šol v 2012

Izvedena Poletna šola
Matematika je kul v avgustu
2012

Realizirano.

Poletni tabor iz logike v 2012

Izveden Poletni tabor iz
logike v 2012 (UP FAMNIT
je gostila tabor, izvajalec je
ZOTKS – Zveza za tehnično
kulturo Slovenije)

Realizirano.

Idejna zasnova delavnice na
temo varstvene biologije

Izvedena delavnica na temo
varstvene biologije

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Namesto načrtovane
izvedbe delavnice na temo
varstvene biologije je bil
izveden Naravoslovni tabor
v Rakitovcu v juliju 2012.

Idejna zasnova
Naravoslovnega dneva v
slovenski Istri za srednje
šole (pomlad 2012)

Izvedeni trije naravoslovni
dnevi

Realizirano.

Računalniške delavnice
Orada 2012

Izvedene računalniške
delavnice Orada v avgustu
in oktobru 2012

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Delavnice so bile izvedene
le v oktobru 2012.

Delujoča spletna stran
skupine za biodiverziteto
Balkanskega polotoka

Dodane študijske vsebine,
učna gradiva in povezave na
spletni strani skupine za
biodiverziteto Balkanskega
polotoka

Nerealizirano.

Objavljanje poljudnih
člankov v letu 2012

Objavljeni poljudni članki na
temo sredozemskega
kmetijstva v lokalnih
časopisih (Oljka – priloga
Primorskih novic)

Realizirano.

Ustanovljeno Društvo
varstvenih biologov

Pomoč novoustanovljenemu
Društvu varstvenih biologov

Realizirano.

Načrt izvedbe filmskih
večerov na temo specifičnih
psiholoških problemov,
obdelanih v filmih

Izvedeni filmski večeri

Realizirano.

Napoved izvedbe
tradicionalnega
izobraževalnega dogodka
»Študent je car«, ki jo
organizira Microsoft
Slovenija za študente

Izvedba dogodka

Realizirano.

Obrazložitev:
Naloga je prenesena v leto
2013.

Obrazložitev:
Dogodek je bil realiziran že v
decembru 2011.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Tekmovanje Univerzitetni
programerski maraton za
študente v organizaciji ACM
Slovenija v letu 2012

Izvedeno predtekmovanje
na UP FAMNIT in
sodelovanje ekipe študentov
dodiplomskega študijskega
programa Računalništvo in
informatika

Realizirano.

Državno tekmovanje iz
matematike za dijake
srednjih šol v 2012

Izvedeno Državno
tekmovanje iz matematike v
2012

Realizirano.

UP FTŠ Turistica

Učinkovita komunikacija z
javnostmi

Število programov
vseživljenjskega učenja
(neformalno izobraževanje):
9

Organizacija in izvedba
krajših strokovnih
seminarjev in izobraževanj

Realizirano.

Število programov
vseživljenjskega učenja
(neformalno izobraževanje):
1

Izdelava programov
vseživljenjskega učenja za
zaključene skupine

Realizirano.

Število programov
vseživljenjskega učenja
(neformalno izobraževanje):
1

Organizacija in izvedba
enodnevne delavnice za
učitelje

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi spremenjenih razmer
financiranja izobraževanja
učiteljev, je bila Didaktična
tržnica prestavljena v leto
2013.

UP FTŠ Turistica
Opravljani redni razgovori s
člani Kluba partnerjev
Turistice

Opravljanje rednih razgovor
s člani Kluba partnerjev z
namenom ohranjanja in
povečevanja sodelovanja z
gospodarstvom

Realizirano.
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6.1.3 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP FGO
Zaradi propada gradbenih podjetij je fakulteta ostala brez osnovnih sredstev za zagon in izplačilo
delovne skupine, ki je pripravljala program. Zato se je delo v tej smeri preusmerilo v pripravo
podiplomskega programa, ki se ga je pripravljalo v prejšnjem letu. Na ta način se bo pridobilo sredstva
za delo na UP FGO (šolnina). Poleg tega se UP FGO prijavlja na TEMPUS razpis, kjer predvideva
uspešnost prijave in s tem pridobitev sredstev za realizacijo ustrezne ekipe strokovnjakov za delo na
projektu. Pomembno je tudi, da je trenutno začasni senat ponovno usposobiti, predvsem zamenjati
nekatere člane.
UP FM
Izobraževanje je eno od bistvenih področij UP FM, zato so bile na tem področju tudi v letu 2012
izvedene različne aktivnosti. Glede doseganja zastavljenih ciljev se lahko opredeli, da je UP FM
uspešno izvajala izobraževalni proces in da ga bo uspešno izvajala tudi v prihodnje. Po uspešno
opravljeni prenovi študijskih programov 1. stopnje so na UP FM v zaključni fazi prenove študijskih
programi 2. stopnje, kar bo UP FM v prihodnje omogočilo še bolj kvalitetno in učinkovito izvajanje
izobraževalne dejavnosti. Razpisan je bil tudi študijski program 3. stopnje Management.
Prioriteta UP FM je doseganje odličnosti in visoke kakovosti izobraževalnega procesa v vseh
študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje, skrajševanje povprečnega časa študija, doseganje večje
zaposljivosti diplomantov ter še tesnejša povezanost in prepletenost izobraževalnega procesa z
gospodarstvom. V letu 2012 je UP FM gradila ugled s kakovostnim izobraževanjem in v sklopu
združenja Alumni FM gostila ugledne strokovnjake iz prakse ter pripravljala številne dogodke, ki so
omogočili sodelovanje in povezovanje študentov, diplomantov, profesorjev in gospodarstvenikov.
UP FM bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za povečanje prehodnosti študentov ter za skrajšanje
časa študija, to bo dosegla predvsem z izvedbo priprav na izpite pri predmetih, kjer je prehodnost
najnižja in z delavnicami za pripravo diplomske naloge. UP FM je izvedla tudi vrsto posvetov na temo
kar najbolj kvalitetnih izobraževalnih procesov na vseh ravneh študija, kamor smo pritegnili vrsto
strokovnjakov in drugih deležnikov, ki sodelujejo in analizirajo izobraževalne procese. Omenjene
aktivnosti bomo izvajali tudi v prihodnje.
Na UP FAMNIT ocenjujejo, da je bilo leto 2012 na področju izobraževalne dejavnosti uspešno.
Fakulteta je v študijskem letu 2011/2012 izvajala 14 študijskih programov (8 dodiplomskih, 3
magistrske in 3 doktorske), v študijskem letu 2012/2013 pa je prvič razpisala tudi novi magistrski
študijski program Varstvo naravo, ki predstavlja nadgradnjo prvostopenjskega programa
Biodiverziteta. V študijskem letu 2012/2013 tako UP FAMNIT izvaja 15 študijskih programov. Skupno
število diplomantov na dan 31.12.2012 je 78 (53 dodiplomskih, 22 magistrskih in 3 doktorski).
Med pozitivnimi rezultati izpostavljajo zlasti pripravo in akreditacijo novih magistrskih programov
(Matematika s finančnim inženiringom, v zaključni fazi akreditacije je tudi študijski program
Biopsihologija), začetek izvajanja novega magistrskega programa Varstvo narave v 2012/2013,
uspešno izpeljavo novih letnikov v 2012/2013 (prva izvedba 3. letnika dodiplomskega programa
Biopsihologija), izboljševanje vpisa na nekaterih študijskih programih (Biodiverziteta, Računalništvo in
informatika), nagrade našim učiteljem in diplomantom, vključevanje odličnih tujih študentov za vpis v
dodiplomske programe s področja matematike ter nadgradnjo Študentskega informacijskega sistema
(ŠIS) za vodenje podatkov o osebah, ki se vključujejo v študijske programe kot »občani«
(vseživljenjsko izobraževanje). Prav tako so bile oblikovane in akreditirane nekatere manjše in večje
spremembe posameznih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter pripravljena vsa
potrebna gradiva in aktivnosti v postopku podaljšanja akreditacije šestih študijskih programov UP
FAMNIT; odločbo NAKVIS pričakujemo v februarju 2013.
UP FAMNIT je bila tudi uspešna pri pridobivanju odličnih tujih študentov za vpis v dodiplomske
programe – v študijskem letu 2012/2013 se je v dodiplomske študijske programe s področja
matematike (Matematika, Matematika v ekonomiji in financah) vpisalo šest študentov tujcev z
odličnimi srednješolskimi rezultati na področju matematike (v študijskem letu 2011/2012 dva tuja
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študenta z odličnimi srednješolskimi rezultati na področju matematike). S strategijo privabljanja
odličnih tujih študentov bo fakulteta nadaljevala tudi v prihodnjem študijskem letu.
Med pomembne dosežke na področju izobraževanja uvrščajo tudi vse prejete nagrade in priznanja
našim učiteljem, študentom in diplomantom. V letu 2012 bi posebej izpostavili naslednje nagrade in
priznanja:
nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za izjemne dosežke na področju izobraževanja
je v letu 2012 prejel naš profesor in raziskovalec prof. dr. Andrej Brodnik,
nagradi Sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem sta prejela dva naša pedagoška
delavca – doc. dr. Branko Kavšek in asist. mag. Boštjan Frelih,
univerzitetno nagrado »Srečko Kosovel« je za odlično zaključno nalogo z naslovom »Rubikova
kocka« prejela naša diplomantka dodiplomskega programa Matematika Nastja Cepak,
diplomant dodiplomskega programa Računalništvo in informatika je prejel Trimovo raziskovalno
nagrado za zaključno delo "Izvedba postopka za sprotno prikazovanje spektrograma v
odprtokodnem sistemu Sphinx-4". Gre za pomemben dosežek, saj gre pri Trimovih raziskovalnih
nagradah za mednarodni razpis uglednega slovenskega podjetja, ki že vrsto let nagrajuje
najboljša diplomska, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije.
Prav tako izpostavljajo vpis našega diplomanta prve in druge bolonjske stopnje Petra Muršiča na
doktorski študij matematike na prestižni Rutgers University. Peter Muršič je diplomant prve generacije
dodiplomskih študentov Matematike na UP FAMNIT, ki je po zaključenem študiju prve stopnje leta
2010 nadaljeval študij na magistrskem študijskem programu Matematičnih znanosti na UP FAMNIT in
ga leta 2012 tudi uspešno zaključil, nato pa uspešno konkuriral za štipendijo na prestižni ameriški
univerzi Rutgers, ki je v letu 2012 uvrščena na odlično 61. mesto na Šangajski lestvici najboljših
svetovnih univerz.
Med cilji, ki niso bili doseženi in so vplivali na delo na fakulteti, izpostavljajo nerealizirano širitev
fakultete na področje družboslovja (ISCED 31, v okviru družboslovja področje psihologije), prostorsko
stisko ob pričetku študijskega leta, premajhen interes za vpis v novi magistrski študijski program
Matematika s finančnim inženiringom in nerešeno situacijo glede prenosa izvajanja študijskih
programov Aplikativne kineziologije na UP FENIKS.
Za akreditacijo magistrskega programa Psihologija, ki bi nudil možnost nadaljevanja študija za
diplomante programa prve stopnje Biopsihologija, mora fakulteta najprej akreditirati novo študijsko
področje ISCED 31 (področje družboslovja, znotraj družboslovja pa področje psihologije). Vloga za
širitev dejavnosti je bila poslana na NAKVIS že aprila 2012, v maju pa je bil na Senatu UP sprejet
magistrski program Psihologija, ki pa je bil zadržan na univerzi do prejema pozitivne ocene NAKVIS
za širitev študijskih področij. Na odgovor NAKVIS so čakali do 18.1.2013. Ker bo morala fakulteta za
širitev na področje ISCED 31, skladno z mnenjem recenzentov, izkazati dodatne pogoje, študijski
program ne bo razpisan v študijskem letu 2013/2014. UP FAMNIT se je zato odločila poslati v
akreditacijo magistrski program 2. stopnje Biopsihologija, ki sodi v že akreditirano področje ISCED.
Načrtujejo, da bo študijski program razpisan za vpis v študijsko leto 2013/2014 in bo tako omogočeno
nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji prvim diplomantom dodiplomskega programa
Biopsihologija.
UP FAMNIT je pričakovala, da bo, v skladu z dogovori, ki so potekali v prvi polovici leta 2012, univerza
s 1. 10. 2013 sklenila pogodbo za prostore v Koloseju v Kopru, kar bi omogočilo nemoteno izvajanje 3.
letnika Biopsihologije, vendar je bila ob začetku študijskega leta soočena z dejstvom, da prostori ne
bodo na razpolago in je morala v zadnjem hipu iskati alternativne rešitve, ki jih je, s pomočjo ostalih
članic, zlasti UP FHŠ, tudi našla, čeprav je ta rešitev zgolj začasna. Načrtujejo, da bo najem Koloseja
udejanjen v spomladanskem semestru 2012/2013. Najem Koloseja bi hkrati omogočil vzpostavitev
študijske sobe za študente – cilj, ki si ga je fakulteta zastavila že v preteklih letih, a ga zaradi
prostorske stiske ni uspela realizirati.
Prenos študijskih programov na samostojno fakulteto, ki ga tako UP FAMNIT kot tudi sodelavci UP
FENIKS – v ustanavljanju, načrtujejo že dve leti (2011, 2012) še ni realizirano, kar povzroča
operativne težave tako fakulteti kot tudi študentom in sodelavcem na študijskih programih Aplikativne
kineziologije. V začetku leta 2013 je bil podpisan nov dogovor, ki je opredelil razmerja UP FAMNIT in
UP FENIKS – v ustanavljanju za študijsko leto 2012/13, vendar dogovor sam ne daje trajnih rešitev, ki
pa so nujne in sicer v najkrajšem času.
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Poleg navedenih nerealiziranih ciljev, je fakulteta v leto 2013 prenesla še nekatere cilje na področju
priprave in akreditacije novih študijskih programov ter povečanja vpisa v posamezne programe (zlasti
v dodiplomski program Bioinformatika, pa tudi v druge programe, kjer je vpis še vedno nezadovoljiv).
Na področju vseživljenjskega učenja je, poleg načrtovanih aktivnosti v Letnem programu dela za leto
2012, UP FAMNIT izvedla še naslednje aktivnosti:
ciklus predavanj za širšo javnost Izleti v matematično vesolje (7 predavanj),
ciklus predavanj za širšo javnost Biološki večeri (8 predavanj),
delavnico »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa
organizacij po standardu ISO14064«, ki je potekala 18. 6. 2012,
Raziskovalni dnevi iz matematike (v sodelovanju z DMFA Slovenije in UP PEF) v avgustu in
septembru 2012,
delavnico »Figa – starodavni sadež« v avgustu 2012.
UP PEF
Fakulteta v študijskem letu 2012/2013 izvaja tri dodiplomske, tri magistrske in dva doktorska študijska
programa. V študijskem letu 2013/2014 bo izvajala še en magistrski študijski program, katerega
akreditacija je bila potrjena na Svetu NAKVIS septembra 2012.
UP PEF je načrtovala, v sodelovanju z drugimi članicami UP, pripravo novih magistrskih študijskih
programov, in sicer: Management v izobraževanju (skupaj z UP FM), Matematika v izobraževanju
(skupaj z UP FAMNIT), Računalništvo v izobraževanju (skupaj z UP FAMNIT), Športna vzgoja (skupaj
z UP FENIKS) ter Učitelj turizma (skupaj z UP FTŠ TURISTICA).
Programi še niso bili poslani v postopke akreditacije predvsem zaradi dodatnih obremenitev v Službi
za izobraževanje (npr. priprava vloge za akreditacijo dodatnega študijskega področja, pomoč drugim
službam zaradi občasnega povečanega obsega dela, ipd.) in zaradi posledic varčevalnih ukrepov ter
spremenjenih usmeritev s strani rektorata UP (npr. težave s pričetkom delovanja FENIKS).
UP PEF je v študijskem letu 2012/2013 razpisala 470 vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 345 mest na
dodiplomskih študijskih programih in 135 mest na podiplomskih študijskih programih. Na razpisana
mesta je bilo vpisanih 364 študentov v dodiplomske študijske programe in 76 v podiplomske študijske
programe UP PEF.
Pri dveh študijskih programih je prišlo do delnih realizacij, in sicer se zaradi premajhnega interesa
kandidatov izredni študij ne izvaja na študijskih programih 2. stopnje Zgodnje učenje ter Izobraževanje
odraslih ter razvoj kariere, ostali kratkoročni cilji na tem področju pa so bili realizirani v celoti.
UP PEF je v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih
mest. Del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji so študenti, ki še zaključujejo študij na 1.
stopnji, saj so bili 2. stopenjski študijski programi predvideni kot nadaljevanje le-te. Prvi študenti iz te
skupine so zadnji letnik dodiplomskega študija zaključili v študijskem letu 2011/2012, zato UP PEF
predvideva, da bo večji vpis na študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2013/2014. Poleg tega
je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na študijske programe 2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so
zaključili 7. stopnjo izobrazbe in so zato upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študijskih
programov 2. stopnje.
UP PEF je v 1. letnik študijskih programov 3. stopnje vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih
mest. Večina kandidatov, ki se vpisujejo na študijske programe 3. stopnje UP PEF, je namreč
kandidatov, ki so upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študijskih programov 3. stopnje.
V študijskem letu 2012/2013 je v študijske programe UP PEF vpisanih 1.620 študentov, od tega 1345
dodiplomskih in 275 podiplomskih, kar je 8,14% več preteklo študijsko leto.
Na področju vseživljenjskega učenja UP PEF izvaja študijski program za izpopolnjevanje Pedagoškoandragoško izobraževanje.
V postopku akreditacije sta dva študijska programa za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
b. Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
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V postopku priprave sta tudi dva dodatna študijska programa za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine in
b. Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
Pri novih programih za izpopolnjevanje je prišlo do delnih realizacij. Dva programa sta v zaključni fazi
postopka akreditacije, dva pa v pripravi. Razlogi za delno realizacijo so predvsem dodatne
obremenitve v Službi za izobraževanje UP PEF.
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS (MIZKŠ),
programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju. Za študijsko leto 2012/2013 je ministrstvo odobrilo izvedbo dveh posodobitvenih
programov, in sicer:
Plesno ustvarjanje v vrtcu in
Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev svetovalnih služb za inkluzivno šolo na področju
poklicne vzgoje, poklicnega (kariernega) svetovanja oseb s posebnimi potrebami.
MIZKŠ je, kot varčevalni ukrep, vsem potrjenim izvajalcem posodobitvenih programov za šolsko leto
2012/2013 odobrilo le eno izvedbo posameznega posodobitvenega programa. Sofinanciranje pa je
odvisno od števila prijav.
UP FTŠ TURISTICA
Na področju vseživljenjskega učenja je fakulteta kljub gospodarski krizi in zmanjševanju interesa po
izobraževanju zaposlenih na področju turizma skušala ohraniti stik z ožjim in širšim okoljem. Zato se je
v letu 2012 še bolj povezovala z zunanjimi akterji, ki so doprinesli k razvoju novih znanj. V maju je
fakulteta v sodelovanju z družbo Istrabenz turizem, gostila dva vrhunska predavatelja s področja
kongresnega turizma, Roba Davidsona in Mady Keup, ki sta z dvema predavanjema o generaciji Y in
komunikacij preko družabnih omrežij WEB 2.0 navdušila študente, učitelje ter strokovno javnost iz
turističnega gospodarstva.
Fakulteta je tudi v sodelovanju s podjetjem Acenta d.o.o. in BTPS organizirala natečaj za najboljši blog
prispevek o slovenski turistični destinaciji. Prav tako je fakulteta pričela s rednimi potopisnimi
predavanji za zunanjo javnost. V letu 2012 je izvedla prvi dve predavanji.
Fakulteta redno skrbi za povezovanje in sodelovanje s člani Kluba partnerjev, zlasti na področju
študijskih programov, prakse in zaposlovanja, vseživljenjskega izobraževanja, projektnega,
raziskovalnega, svetovalnega ali drugega dela.
UP FVZ
Na področju visokošolskega izobraževanja so bile aktivnosti usmerjene v akreditacijo novih modulov
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega. Skupina pedagoških sodelavcev je
uspešno sodelovala in pripravila nabor modulov magistrskega študijskega programa s specialnimi
vsebinami s področja zdravstvene nege.
Sodelovanje pri akreditaciji novih študijskih programov se je z drugimi članicami UP pričelo, vendar
akreditacije programov niso bile izpeljane. Na izobraževalnem področju je postopek podaljšanja
študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika še vedno v postopku akreditacije. Pričakujejo
končno odločbo o podaljšanju akreditacije študijskega programa. Idejna zasnova modulov študijskega
programa Zdravstvena nega pomeni tudi razvoj in delovanje na programih vseživljenjskega
izobraževanja. Te vsebine bomo aktivno ponujali v obliki izvajanj delov študijskih programov, delavnic,
seminarjev in drugih neformalnih oblik vseživljenjskega učenja.
UP FVZ ima vsa vpisna mesta zapolnjena, zato je tudi v letu 2012 nadaljevala dobro prakso promocije
programov in zagotavljala kakovostno izvedbo študijskih programov. Na tem mestu je potrebno
poudariti, da je splošna usmeritev UP FVZ kakovostno izvajanje študijskih programov, zato število
razpisanih vpisnih mest ni bilo povečano. Kandidati za vpis v študijske programe dobijo vse
informacije (opisi študijskih programov, vpisni pogoji, pogoji za napredovanje, načini preverjanja in
ocenjevanja znanja ipd.) na spletni strani fakultete. Na fakulteti veliko pozornost posvečajo organizaciji
in kakovostni izvedbi informativnega dne, redno izkoriščajo vse aktivnosti namenjene obveščanju
kandidatov za vpis (predstavitve srednjim šolam, priprava in razdeljevanje informativnih zgibank,
tiskovne konference ipd) ter vsako leto sodelujejo na sejmu Informativa v Ljubljani. Tudi sami aktivno
iščejo in izkoriščajo vse možnosti za promocijo in večanje prepoznavnosti fakultete v ožji in širši
skupnosti, regiji, Sloveniji in v tujini in bodo z vsemi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Zavedajo
se, da bodo morali v prihodnje aktivnosti promocije študijskih programov še izboljšati ter pritegniti k
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vpisu čim več kandidatov. V letu 2012 je fakulteti to uspelo, saj so bila zapolnjena vsa razpisana
vpisna mesta.
Vseskozi se trudijo narediti kakovostni premik v smeri hitrejšega zaključka študija na dodiplomski in
podiplomski stopnji (povečanje števila diplomantov in skrajšanje časa študija) z usmerjenimi
aktivnostmi, kot so:
- spodbujanje študentov k čim prejšnjem zaključku študija z individualnim in skupinskim
svetovanjem kot obliko pomoči pri izbiri ustrezne teme diplomske naloge in pristopu k njeni
pripravi;
- nenehno izboljševanje tutorskega sistema UP FVZ, ki je po številu in oblikah dela prilagojen
specifikam študijskih programov, ki jih UP FVZ izvaja;
- sistematično spremljanje študentov pri pisanju diplomskega dela. Podaljševanje absolventskega
staža se bo izvajalo le za utemeljene razloge, kot jih navaja Statut Univerze na Primorskem;
- izčrpno informiranje študentov o zaposlitvenih potrebah; o možnostih nadaljevanja študija;
skupinsko in individualno svetovanje na področju zaposlovanje in kariernega razvoja; spremljanje
trajanja študija;
- poenostavili so nekatere administrativne postopke, ki hitreje pripeljejo študenta do zaključka
študija;
- povečali so število mentorjev kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov na obeh študijskih
programih 1. stopnje.
Vseskozi izvajajo usmerjene aktivnosti za nadaljnji razvoj tutorskega sistema in njegovo izvedbo v
praksi.
Pri izvajanju kliničnega usposabljanja se na UP FVZ srečujejo tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi in
težavami, ki izhajajo predvsem iz neustrezne zakonske ureditve kliničnega usposabljanja v učnih
zavodih. Zaradi neurejenega finančnega vidika kliničnega usposabljanja se zdravstveni zavodi vse
težje odločajo za pridobitev naziva učni zavod, zaradi česar fakulteta vse težje zagotavlja nemoteno
izvedbo praktičnega usposabljanja študentov. Fakulteta vlaga veliko truda v izboljšave procesa
kliničnega usposabljanja in si intenzivno prizadeva za zakonsko ureditev tega področja, poleg tega
daje velik poudarek kontinuiranemu strokovnemu izpopolnjevanju mentorjev v okviru programa
vseživljenjskega izobraževanja ter ohranjanju dobrih odnosov z mentorji med samim potekom
usposabljanja.
Na področju vseživljenjskega učenja so glede na zastavljeni cilj izvedbe šestih (6) vsebinskih sklopov
neformalnega izobraževanja izvedli pet (5) izobraževanj za klinične mentorje in mentorje praktičnega
usposabljanja študentov študijskih programov 1. stopnje Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje
– dietetika, eno usposabljanje za klinične mentorje na Zdravstveni negi ni bilo izvedeno zaradi
nezadostnega števila prijav. Glede na to, da smo morali zaradi varčevalnih ukrepov (rebalansa) za
zmanjšanje porabe lastnih sredstev UP FVZ zmanjšati načrtovano število neformalnih izobraževanj iz
predvidenih osem (8) na šest (6), smo načrt izvedbe izobraževanj zastavili v smeri večje kakovosti in
uporabnosti podanega znanja in veščin.
Analiza evalvacije vprašalnikov udeležencev izobraževanj je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva
udeležencev z vsemi ocenjevanimi kategorijami kakovosti izvedbe izobraževanj (tj. z vsebinami ter
organizacijo izobraževanj), s čimer smo s povprečno oceno zadovoljstva 4,54 dosegli zastavljeni cilj
(na lestvici od 1 - zelo nezadovoljen do 5 - zelo zadovoljen). Ponudbo neformalnih izobraževanj bomo
poskušali v prihodnje še izboljšati in ponuditi širši nabor znanj s področja zdravstva in prehranskega
svetovanja. V program strokovnih izpopolnjevanj za leto 2013 smo tako ob sodelovanju vseh treh
kateder fakultete vključili različne teme s področja zdravstvenih ved, varovanja zdravja, bolnišničnih
okužb in prehranskega svetovanja. Poleg ponudbe izobraževanj mentorjem, s katerimi fakulteta
sodeluje na področju praktičnega usposabljanja študentov, načrtujemo razširiti ponudbo na trg in k
udeležbi privabiti tudi ostalo zainteresirano publiko, ki si v skrbi za zdravje želi pridobiti nova znanja s
tega področja in z zdravstvom povezanih tem.
UP FENIKS (v ustanavljanju)
Nesporno dejstvo je, da zaradi nezaključenega procesa ustanovitve UP FENIKS zaostaja prenekatera
aktivnost in vsi zastavljeni cilji v tozadevni problematiki ne morejo biti realizirani. Še večji problem pa
je, da na način kot sedaj poteka organiziranost in delo na študijskih programih UP FENIKS si ne
morejo obetati nobenega napredka in še več, pričakujejo lahko postopno nazadovanje in postopni
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upad vpisa. Nujno so tako potrebni določeni koraki v smeri vzpostavljanja ustreznega okolja, v
katerem se bodo programi aplikativne kineziologije lahko bolje umestili postali bolj prepoznavni in s
tem zagotavljali tako kakovostno delo in študij kot tudi prizadevanja za razumevanje pomembnih
kompetenc, ki jih naši študentje prinašajo na trg dela in njihovo zaposljivost.
Delovanje članice v ustanavljanju UP FENIKS na področju izobraževanja v letu 2012 ocenjujejo kot
delno uspešno glede na zastavljene cilje in razmere, ki so vplivale na izvedbo le teh. Najvažnejši
dejavnik je dejstvo, da UP FENIKS ne deluje kot samostojna članica - s tem ji je onemogočen
ustrezen razvoj predvsem na področju razvoja novih študijskih programov in tudi drugih aktivnosti ter
promocije. UP FENIKS tudi ne razpolaga s številčno dovolj močnim strokovnim kadrom, ki bi
zagotavljal izvedbo vseh ustreznih dejavnosti na različnih področjih delovanja.
Na področju vseživljenjskega učenja sta bila pridobljena certifikata za izvedbo izobraževanja in
opravljanje izpita za Učitelja smučanja (1 stopnja) ter Učitelja plavanja (1. stopnja) – obe izobraževanji
sta bili tudi izvedeni za študente. Izvedene so bile tudi številne druge aktivnosti s področja
vseživljenjskega učenja, predvsem dogodke, strokovne konference, znanstvene sestanke,
predstavitve ter usposabljanja. Ti dogodki so namenjeni različnim ciljnim skupinam od najširše javnosti
do raziskovalcev, strokovnjakov ter študentov.
Izvedeno je bilo naslednje:
a) Usposabljanja:
usposabljanje za pridobitev naziva Vaditelj smučanja – 1. stopnja, januar 2012 (40
udeležencev – študentov),
usposabljanje za pridobitev naziva Vaditelj plavanja – 1. stopnja, januar 2012 (40 udeležencev
– študentov).
b) Dogodki za najširšo javnost:
- KOPER ZDRAVO MESTO, 26. 5. 2012,
- NAGRADA SANTORIO SANTORIO, 6. 6. 2012, podelitev priznanj študentom Aplikativne
kineziologije,
- SPOZNAJMO BOLEZNI SRCA IN OŽILJA, 9. 10. 2012,
c) Strokovni posveti, znanstvene konference, predstavitve:
- SVETOVNI DAN LEDVIC, 8. 3. 2012, strokovni posvet,
- VARNO IN ZDRAVO DELOVNO OKOLJE / SAFE AND HEALTHY WORK ENVIRONMENT,
21. − 22. maj 2012, partner: UP ZRS - center za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodna
konferenca,
- KAKOVOSTNA ŠPORTNA VADBA Z ROKO V ROKI Z ZDRAVO PREHRANO, 12. 4. 2012,
strokovna konferenca,
- KINESIOLOGY FOR THE FUTURE: BICYCLE TRAFFIC SAFETY AND HELMETS, 8. 5. 2012,
simpozij,
- OTROK V GIBANJU, 5. - 6. 10. 2012, mednarodni simpozij,
- TEDEN MOŽGANOV, 12. - 16. 3. 2012, strokovni posvet,
- JOURNAL CLUB (5 srečanj čez celo leto), predstavitev posameznih strokovnih tem za
študente in zaposlene.
Na študijskih programih Aplikativna kineziologija se je kljub neugodnim razmeram vpisalo visoko
število študentov. Poleg tega je bilo veliko dejavnosti iz področja vseživljenjskega učenja, tako za
študente, kot za strokovnjake in širšo javnost. Uspešno so se izvedli tudi programi mobilnosti ter
celotno področje mednarodnega sodelovanja.
Cilji niso bili doseženi predvsem na razvoju in akreditaciji novih študijskih programov (Ergonomija – 1.
stopnja, Kinezioterapija – 2. stopnja, Športna vzgoja – 2. stopnja, skupaj z UP PEF).
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6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dolgoročni/strateški cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vzpostavitev mednarodnih
standardov za umeščanje
mladih v znanstvenoraziskovalno delo UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Imenovanje promotorjev
kadrovske strategije za
raziskovalce po članicah

Uspešna implementacija in
izvajanje kadrovske
strategije za raziskovalce po
članicah

Nerealizirano.
Obrazložitev:
naloga ni bila realizirana
zaradi pomanjkanja
kadrovskih in finančnih
resursov. Naloga se prestavi
v leto 2013/2014.

UP FM
Število objav mladih
sodelavcev v mednarodnih
revijah (2 objavi)

4 objave

Realizirano.

UP FAMNIT
Število mladih raziskovalcev
(1)

Število mladih raziskovalcev
(1)

Število doktorskih študentov
(od tega 15 študentov
Aplikativne kineziologije, ki s
študijskim letom 2012/13
prehajajo na UP FENIKS)

Število doktorskih študentov
(26)
Organizacija delavnic in
poletnih šol (5)

Organizacija delavnic in
poletnih šol (4)

Realizirano.
Obrazložitev:
Skupno število doktorskih
študentov je 32, od tega jih
je 16 vpisanih v študijski
progam Aplikativna
kineziologija, ki v študijskem
letu 2012/13 še vedno deluje
pod okriljem UP FAMNIT.
Izvedenih je bilo 6 konferenc
in znanstvenih srečanj ter 1
doktorska poletna šola v
(so)organizaciji UP FAMNIT,
kar pomeni, da so načrti na
tem področju preseženi. V
letu 2012 se je na UP
FAMNIT usposabljal 1 MR.

UP FTŠ Turistica
Izvajanje raziskovalne
prakse v novih študijskih
programih
Uvajanje posebnih spodbud
v obliki priznanj in nagrad za
najuspešnejše študente

Povečanje števila
podiplomskih študentov
vključenih v raziskovalno
delo
Seznanjanje VU o
možnostih vključevanja
študentov v ZRD
Vključevanje študentov v
delo na projektih (5-10)

Realizirano.
Obrazložitev:
Vključevanje raziskovalnih
metod v diplomske in
zaključne naloge.
Podeljena študentska
nagrada UP za diplomsko
nalogo na magistrskem
študiju - Miha Markelj iz FTŠ
Turistice.
Študente smo vključili na
projekt t-lab.

UP ZRS
Vzpostavljeni številni novi
stiki in sodelovanje med
raziskovalci in tujimi
univerzami oziroma
raziskovalnimi inštituti v letu
2011

Povečanje sodelovanja s
tujimi univerzami,
večmesečna gostovanja
doktorjev znanosti na
univerzah v tujini

Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP ZRS so v
letu 2012 opravili več
gostovanj na tujih univerzah
in gostili tuje raziskovalce.
V letu 2012 smo v okviru
javnega razpisa za
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
(so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine
gostovali prof. dr. Serge
Duvillarda.

Vključenost
mladih
raziskovalcev
v
tekoče
mednarodne projekte

Ustanovljena nova
infrastrukturna enota
Meduniverzitetni center za
beneško zgodovino in
kulturno dediščino kot
rezultat strateškega
projekta čezmejnega
sodelovanja SLO–ITA
Shared Culture

Prijava novih mednarodnih
projektov in povečanje
vključevanja mladih
raziskovalcev v nove
projekte

Realizirano.

Strukturno in tudi vsebinsko
bo trud sodelavcevraziskovalcev centra
usmerjen v evropske
razpise, ki bi omogočili
doseganje raziskovalnih
načrtov in konsolidacijo
mednarodnega sodelovanja
ter finančnih virov za
njegovo delovanje

Realizirano.

Obrazložitev:
V letu 2012 so bili mnogi MR
vključeni v pripravo
projektnih predlogov ter v
izvajanje posamičnih
raziskovalnih projektnih
aktivnosti.

Obrazložitev:
Raziskovalci, tudi MR, so v
letu 2012 spremljali odprte
razpise in pripravljali
koncepte za projekte, ki bi
se lahko izvajali v okviru
Meduniverzitetnega centra
za beneško zgodovino in
kulturno dediščino.

UP IAM

Doseganje ustreznega
statusa in motiviranje
uveljavljenih raziskovalcev

Število mladih raziskovalcev
(5)

Število mladih raziskovalcev
(8)

Število doktorskih študentov
(21)

Število doktorskih študentov
(24)

Organizacija delavnic in
poletnih šol (3)

Organizacija delavnic in
poletnih šol (3)

Realizirano.
Obrazložitev:
Vsi zastavljeni cilji so bili
realizirani, oziroma
preseženi v realizaciji, saj se
je število MR-jev povečalo
na 9.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
je organizirala univerza v
letu 2011: UP FHŠ - 3; UP
FM - 3; UP FAMNIT- 3; UP
PEF - 1; UP FTŠ
TURISTICA - 1; UP FVZ - 1;
UP IAM – 3

Prijave in organizacija
znanstvenih
sestankov/konferenc v letu
2012: UP FHŠ - 3; UP
FAMMNIT – 4; UP FM - 3;
UP PEF - 1; UP FTŠ
TURISTICA - 2; UP FVZ - 4;
UP ZRS - 8, UP IAM - 5

UP FHŠ in UP ZRS sta
skupaj organizirala več
konferenc

UP FHŠ in UP ZRS bosta pri
organizaciji konferenc
sodelovala tudi v 2012: 4
Posamezni inštituti UP ZRS
bodo organizirali znanstvena
oziroma strokovna srečanja
v okviru bilateralnih
projektov in predstavili nove
znanstvene publikacije, ki so
izšle v letu 2011 oziroma
bodo izšle v letu 2012

UP FHŠ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Oddani 2 prijavi za
sofinanciranje dveh
znanstvenih sestankov sta
bili zavrnjeni s strani ARRS
zaradi premajhnega števila
točk, ki sta jih prijavi dosegli
na razpisu.
UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedenih je bilo 6 konferenc
in znanstvenih srečanj ter 1
doktorska poletna šola v
(so)organizaciji UP FAMNIT,
kar pomeni, da so načrti na
tem področju preseženi.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Organizirali smo Študentsko
konferenco, Slovenski dan
dietetike (mednarodna
udeležba) in mednarodni
kongres DIETS.
UP FM realizirano.
UP FTŠ delno realizirano.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012

Obrazložitev:
V letu 2012 smo organizirali
le eno znanstveno
konferenco z naslovom: 4.
Encuentros konferenca:
odgovorni turizem, druga
znanstvena konferenca je
bila prestavljena v leto 2013
UP IAM: Realizirano.
UP PEF: Realizirano.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 smo uspešno
pridobili in organizirali 5
znanstvenih sestankov, ki
smo jih pridobili na javnem
razpisu ARRS ter številne
konference in posvete po
posameznih inštitutih.
UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP IAM
Število raziskovalnih
programov in projektov v
letu 2011: UP FM – 2
programa in 24 projektov
ARRS; UP PEF – 2
programa; UP FVZ – 2
programa; UP IAM – 3
programi

Število raziskovalnih
programov in projektov v
letu 2012: UP FM – 2
programa in 22 projektov
ARRS; UP PEF – 3
programi; UP FVZ – 2
programa; UP IAM – 3
programi

UP FVZ: Realizirano.
UP FM: Realizirano.
UP IAM: Realizirano.
UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Kontinuirano izvajanje 2
obstoječih raziskovalnih
programov, brez pridobitve
novih.

UP FM, UP FVZ
Število projektov z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta v 2011:
UP FM - 5; UP FVZ - 2

Število projektov z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja v letu
2012: UP FM - 5, UP FVZ 2

UP FVZ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 nismo uspeli
pridobiti projektov z
gospodarstvom. Sodeloval
je le sodelavec s pro bono
retrospektivno študijo, ki je
bila izdelana za Luka Koper
Inpo d.o.o.
UP FM: Realizirano.

UP FAMNIT, UP IAM
Število projektov z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta v 2011: UP
FAMNIT - 1; UP IAM - 5

Število projektov z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja v letu
2012: UP FAMNIT - 1; UP
IAM - 6

UP FAMNIT: Realizirano.
UP IAM: Realizirano.

UP FHŠ, UP FM, UP FVZ, UP ZRS
Število zaposlenih
raziskovalcev v letu 2011:
UP FHŠ - 3; UP FM – 71;
UP FVZ – vseh 29, aktivnih
21; UP ZRS - 125

Število zaposlenih
raziskovalcev v letu 2012:
UP FHŠ – 3; UP FM – 71;
UP FVZ – 21/29, UP ZRS 125 ali več skladno s
pridobljenimi projekti

UP FHŠ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposlitev je urejena preko
temeljnih nacionalnih
projektov, pri katerih je UP
FHŠ le partner, en prijavljen
raziskovalni projekt za leto
2013 je šel v 2. fazo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
ocenjevanja)
UP FVZ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalna skupina ima
20 aktivnih raziskovalcev
(aktivno vključenih v
projekte). Raziskovalna
skupina se nam je povečala
za enega člana iz 29 na 30.
UP FM: Realizirano.
UP ZRS: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število zaposlenih se je v
2012 v primerjavi z letom
2011 znižalo, kar je
posledica splošne
gospodarske krize in uvedbe
varčevalnih ukrepov pri
resornih ministrstvih in
financerjih.

UP FM, UP FAMNIT, UP IAM
Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2011: UP FM – 2; UP
FAMNIT – 0; UP IAM - 3

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2012: UP FM – 2; UP
FAMNIT – 0; UP IAM - 4

UP FM: Realizirano.
UP IAM: Delno realizirano:
Obrazložitev:
Povečanje števila
pogodbenih partnerstev v 7.
okvirnem programu
saj za prijavljene projekte še
niso bili objavljeni rezultati.
UP FAMNIT realizirano.

UP PEF, UP FAMNIT, UP IAM
Število drugih projektov v
letu 2011: UP FAMNIT - 4;
UP IAM - 37

Število drugih projektov v
letu 2012: UP FAMNIT - 3;
UP IAM - 38

UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
izvajala 5 mednarodnih
projektov.
UP FAMNIT: Realizirano.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v letu
2011: UP FAMNIT – 0; UP
PEF - 5; UP IAM - 5

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v letu
2012: UP FAMNIT – 1; UP
PEF - 6; UP IAM - 7

UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Povečanje števila drugih
mednarodnih projektov, saj
za prijavljene projekte še
niso bili objavljeni rezultati.
UP PEF delno realizirano:
Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
izvajala 5 mednarodnih
projektov.

UP PEF
Število izdanih monografij
2011: 3

Število izdanih monografij
2012: 5

Realizirano.

Izdaja znanstvene revije
2011: 0

Izdaja znanstvene revije: 1

Delno realizirano.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Imenovan je bil uredniški
odbor, oblikovana celostna
grafična podoba, začelo se
je pridobivanje prispevkov.

UP ZRS
V letu 2011 so raziskovalci
UP ZRS člani 4
raziskovalnih programov

Nadaljnja vključenost
raziskovalcev v programske
skupine s težnjo po
pridobitvi dodatnih
programskih skupine v
okviru inštitutov UP ZRS
Povečan poudarek
rezultatov raziskovalnega
dela na programih
Ohranjanje nivoja
znanstveno-raziskovalne in
publicistične dejavnosti ter
krepitev mednarodne mreže
sodelavcev

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Glede na Javni poziv ARRS
za predložitev raziskovalnih
programov za naslednje
obdobje financiranja in
poročil o rezultatih
raziskovalnih programov za
obdobje 2009 – 2012 smo v
okviru UP ZRS prijavili 3
programske skupine, ki so
se zaključile 2012, zato ni
bilo možnosti prijave novih.
Realizirano.
Obrazložitev:
Vodje programskih skupin
UP ZRS so v letu 2012
oddali zaključna poročila o
delu programskih skupin
2009-2012 in predložili
prijave programov za
naslednje obdobje
financiranja.

Povečanje števila mladih
raziskovalcev

UP REKTORAT
Izveden seminar s področja
podjetništva v organizaciji
UIP z udeležbo mladih
raziskovalcev

Izveden seminar s področja
podjetništva v organizaciji
UIP z udeležbo mladih
raziskovalcev

Realizirano.

Objava javnega razpisa za
mlade raziskovalce in izbor
15 novih mladih
raziskovalcev

Izbor 11 novih mladih
raziskovalcev

Realizirano.

Obrazložitev:
Seminar je bil organiziran v
okviru UP FM.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ-TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Delež mladih raziskovalcev
in podoktorskih
raziskovalcev v letu 2011:
UP FHŠ – 0%; UP FM 14%; UP FAMNIT - 1,5%MR
in 1,5%podoktorskih raz.;
UP PEF – 0%; UP FTŠ
TURISTICA – 0%; UP FVZ 7% MR, 3,4% podoktorskih
raz.; UP ZRS - 30,4%; UP
IAM - 9,8% MR in
3,9%podoktorskih raz.

Delež mladih raziskovalcev
in podoktorskih
raziskovalcev v letu 2012:
UP FHŠ – 0%; UP FM - 14%
in 1,3% podoktorskih raz.;
UP FAMNIT - 1,1%MR in
1,1%podoktorskih raz.; UP
PEF – 11%; UP FTŠ
TURISTICA – 0%; UP FVZ 7% MR, 3,4%podoktorskih
raz.; UP ZRS - 30,4%; UP
IAM - 12% MR in
7,6%podoktorskih raz.

UP FAMNIT: Realizirano.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Stanje je ostalo enako kot v
letu 2012. Dva (2) mlada
raziskovalca v letu 2012 (v
FTE: 2), glede na število
vseh raziskovalcev: 0,06
(2/30)
UP FTŠ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 nismo pridobili
nobenega mladega
raziskovalca, saj nismo
pridobili nobenega novega
mentorja, ki bi bil izbran na
razpisu za mladega
raziskovalca

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

128

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
UP IAM delno realizirano:
Prvi cilj je bil presežen v
realizaciji, saj se je število
MR-jev povečalo na 9
(16,07%), število
podoktorskih raziskovalcev
pa je ostalo enako, in sicer
4.
UP PEF: Realizirano.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je v okviru
UP ZRS usposabljalo 28
mladih raziskovalcev, v
mesecu decembru smo
pričeli z usposabljanjem 3
novih mladih raziskovalcev.
V letu 2012 smo tudi
uspešno pridobili tudi
novega mentorja, ki bo z
usposabljanjem pričel 2013.

UP FM
Razmerje med številom
podeljenih doktoratov
znanosti in številom
potencialnih mentorjev v letu
2011 - 4:30

Razmerje med številom
podeljenih doktoratov
znanosti in številom
potencialnih mentorjev v letu
2012 - 4:30

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Trenutno razmerje je 6:
približno 15, zaradi
spremembe Pravilnika o
doktoriranju število
mentorjev, ki izpolnjujejo
pogoje močno niha znotraj
leta.

UP ZRS
Pridobljeni 4 novi mentorji
mladim raziskovalcem, ki
bodo pričeli z
usposabljanjem v l. 2012

Povečanje števila prijav na
razpise ARRS ter na druge
nacionalne znanstveno
raziskovalne razpise in
doseganje povečanja
rednega javnega
financiranja raziskovalne
dejavnosti

Prijave kandidatov za
mentorje novih mladim
raziskovalcev za leto 2013

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je v okviru
UP ZRS usposabljalo 28
mladih raziskovalcev, v
mesecu decembru smo
pričeli z usposabljanjem 3
novih mladih raziskovalcev.
V letu 2012 smo tudi
uspešno pridobili tudi
novega mentorja, ki bo z
usposabljanjem pričel 2013.

UP REKTORAT
Podani predlogi za prenovo
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti v
Sloveniji

Nadaljnje aktivno
sodelovanje v prenovi
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP je delovala v skladu z
zmanjšanjem financiranja na
nacionalni ravni in se
usmerila v pridobivanje
sredstev EU.

UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS
Število prijav projektov v l.
2011, ki jih financira ARRS:

Število prijav projektov v l.
2012, ki jih financira ARRS:

temeljni: UP FHŠ – 3; UP
PEF – 1; UP FTŠ
TURISTICA – 2; UP FVZ –

temeljni: UP FHŠ – 5; UP
PEF – 1; UP FTŠ
TURISTICA – 2; UP FVZ –

UP FHŠ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Projekti so bili prijavljeni na
UP ZRS.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
3; UP ZRS – 19
aplikativni: UP PEF – 0; UP
ZRS – 6
podoktorski: UP FVZ – 0;
UP ZRS – 9
projekti CRP: UP PEF – 0;
UP FTŠ TURISTICA – 2

Ciljna vrednost v letu 2012
3; UP ZRS – oddaja
dopolnitev predlogov
projektov v II. fazo izbora in
prijava na razpis 2012
aplikativni: UP PEF – 1; UP
ZRS – oddaja dopolnitev
predlogov projektov v II. fazo
izbora in prijava na razpis
2012
podoktorski: UP FVZ – 1;
UP ZRS – oddaja dopolnitev
predlogov projektov v II. fazo
izbora in prijava na razpis
2012
projekti CRP: UP PEF – 1;
UP FTŠ TURISTICA – 1
Vzpostavitev sistema
kakovostnega in
povečanega števila prijav na
projekte
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
prijavili smo se na projekte,
toda nismo bili izbrani, zato
štejemo aktivnost prijave kot
realizacijo. Nosilna matična
projekta (2): J3-2218 Cör UP
FVZ J3-4259 Čemažar UP
FVZ. Sodelujoči projekti (3):
J5-4281 Istenič Starčič UL
FGG, J3-4211 Serša OI, UL
VF, J3 -2277 Čemažar UP
FVZ. UP FVZ podoktorski
Realizirano: Prijavili smo se
na razpis, toda nismo
pridobili sredstev na razpisu
ARRS, zato štejemo
aktivnost prijave kot
realizirano.
UP FTŠ: Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 nismo dobili
nobenega novega
temeljnega projekta
Nerealizirano: v letu 2012
nismo prijavili 2 temeljna
projekta saj pri ARRS v tem
letu ni bilo razpisa. Namesto
tega pa smo pripravili
vsebino za raziskovalni
program vendar na izboru
znotraj UP ni bil sprejet za
nadaljnjo prijavo na ARRS
Realizirano: v letu 2012
nismo prijavili aplikativnih
projektov saj pri ARRS v tem
letu ni bilo razpisa
Realizirano: v letu 2012 smo
kot soizvajalci sodelovali pri
CRP-u z naslovom:
Sinergijski učinki ribištva in
turizma
Nerealizirano: v letu 2012
nismo prijavili 1 CRP-a saj
pri ARRS v tem letu ni bilo
razpisa.
UP PEF: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni bilo ustreznega razpisa
za prijavo projekta.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
uspešno izvajal 9 temeljnih,
4 aplikativne, 4 podoktorske
in 3 ciljnih raziskovanih
projektov ter kot sodelujoča
organizacija nastopal v 12
raziskovalnih projektih. V
letu 2012 smo uspešno
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
pridobili tudi 5 novih
raziskovalnih projektov (3
temeljne in 2 aplikativna).

UP FM
Število prijav na razpise
(2011, do sedaj 12)

Pričakuje se približno enako
število prijav na objavljene
razpise.

UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Prijavljeni so bili 3 projekti 2.
faza za raziskovalne
projekte, 6 vlog za mentorja
mladim raziskovalcem in 3
prijave bilateralnih projektov

UP PEF, UP ZRS, UP IAM
Število prijav raziskovalnih
programov v letu 2011: UP
PEF – 0; UP ZRS – 1; UP
IAM - 2

Število prijav raziskovalnih
programov 2012: UP PEF –
1; UP ZRS - 0
Vzpostavitev sistema
kakovostnega in
povečanega števila prijav na
projekte 4 (UP IAM)

UP IAM: Realizirano.
UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je pripravila prijavo
raziskovalnega programa,
vendar je bil ta zavrnjen s
strani UP.
UP ZRS: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Glede na Javni poziv ARRS
za predložitev raziskovalnih
programov za naslednje
obdobje financiranja in
poročil o rezultatih
raziskovalnih programov za
obdobje 2009 – 2012 smo v
okviru UP ZRS prijavili 3
programske skupine, ki so
se zaključile 2012, zato ni
bilo možnosti prijave novih.

Povečanje števila
znanstvenih objav
sodelavcev

UP FHŠ
Povečanje znanstvene
odličnosti in uspešnosti s
povečanjem objav
sodelavcev: 2011 - 1,79
objav/raziskovalca

Povečanje znanstvenih in
strokovnih člankov in drugih
objav: 2012 - 1,85
objav/raziskovalca

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pri posameznih
raziskovalcih.

UP FM
Število znanstvenih objav
(2011 - 65)

Pričakovano je vsaj enako
število znanstvenih objav

UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
105 objav v kategoriji 1.01.
Celotno število v kategoriji 1
je 318.

UP FAMNIT, UP PEF
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2011: UP
FAMNIT - 36,4; UP PEF - 26

Povečanje števila točk za
3% (UP FAMNIT)
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2012: 30 (UP
PEF)

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS za leto
2012=60,38;
UP PEF realizirano:
povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15 2012: 37.

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI v
2011: UP FAMNIT – 67; UP
PEF - 3

Povečanje števila objav za
3% (UP FAMNIT)
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI v 2012:
UP PEF - 5

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI
za leto 2012=89;
UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2012: 9
in AHCI 2012: 0.

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let): UP FAMNIT
- 76,34; UP PEF – 2,10

Povečanje števila citatov na
registriranega raziskovalca
za 3% (UP FAMNIT)

UP FAMNIT: Realizirano.

Povečanje povprečnega
števila citatov na
registriranega raziskovalca
(UP PEF)

povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let) =90,48.

Obrazložitev:

UP PEF realizirano.
Obrazložitev:
povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca –
2003-2013: 1,78.

UP PEF
Število mednarodnih
znanstvenih sestankov,
konferenc, ki jih organizira
UP PEF v 2011:1

Število mednarodnih
znanstvenih sestankov in
konferenc, ki jih organizira
UP PEF v 2012: 1

Realizirano.

Število izdanih monografij v
2011:3.

Število izdanih monografij v
2012: 5

Realizirano.

Izdaja znanstvene revije v
2011:0

Izdaja znanstvene revije v
2012:1

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

UP FTŠ TURISTICA
Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva

Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 so raziskovalci
pripravili in oddali v
evalvacijo na različne revije
številne članke s faktorjem
vpliva

Prispevek k spremembi
zakonodaje na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela

UP FHŠ
V letu 2011 ni bilo izvedenih
aktivnosti na tem področju

Vključenost predstavnikov
Inštituta za medkulturne
študije UP FHŠ v program
promotorja raziskovalne
dejavnosti na UP

Realizirano:
Obrazložitev:
Predstavniki IMŠ so
vključeni v promocijo
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
raziskovalne dejavnosti na
UP, določene aktivnosti so
načrtovani tudi za naslednje
leto

UP FAMNIT, UP IAM, UP ZRS
Predlogi in pripombe na
Raziskovalno in inovacijsko
strategijo Slovenije 20112020

Upoštevanje predlogov in
pripomb na Raziskovalno in
inovacijsko strategijo
Slovenije 2011-2020 ter
njihova implementacija

UP FAMNIT: Realizirano.
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil realiziran skladno s
smernicami UP.
UP ZRS: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Navkljub prizadevanjem se
deleža rednega javnega
financiranja ni zvišal

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

UP FHŠ,UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število projektov CRP, kjer
je univerza nosilec ali
sodelujoča organizacija v
2011: UP FHŠ – 1; UP PEF
– 2; UP FTŠ TURISTICA –
1; UP FVZ – 1; UP ZRS – 3;
UP IAM - 1

Število projektov CRP, kjer
je univerza nosilec ali
sodelujoča organizacija v
2012: UP FHŠ – 1; UP PEF
– 2; UP FTŠ TURISTICA –
1; UP FVZ – 1; UP ZRS – 3;
UP IAM - 1

UP FHŠ: Realizirano.
UP FVZ: Realizirano: V41085
UP FTŠ: v letu 2012 smo kot
soizvajalci sodelovali pri
CRP-u z naslovom:
Sinergijski učinki ribištva in
turizma
Nerealizirano: v letu 2012
nismo prijavili 1 CRP-a saj
pri ARRS v tem letu ni bilo
razpisa
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
Število CRPov, posebej
tistih, kjer je univerza
nosilec, in tistih, kjer le
sodeluje.
UP PEF: Realizirano.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
uspešno izvajal 3 ciljne
raziskovane projekte.

Število temeljnih projektov,
kjer je univerza nosilec ali
sodelujoča organizacija v
2011: UP FHŠ - 3; UP FVZ
– 5; UP IAM - 8

Število temeljnih projektov,
kjer je univerza nosilec ali
sodelujoča organizacija v
2012: UP FHŠ - 5; UP FVZ
– 6; UP IAM - 10

UP FHŠ: Realizirano.
Obrazložitev:
FHŠ v 2012 sodeluje pri 2
temeljnih projektih, skupaj s
partnerji.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Prijavili smo se na projekte,
toda nismo bili izbrani, zato
štejemo aktivnost prijave kot
realizacijo. Nosilna matična
projekta (2): J3-2218 Cör UP
VŠZI, J3-4259 Čemažar UP
VŠZI. Sodelujoči projekti (3):
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
J5-4281 Istenič Starčič UL
FGG, J3-4211 Serša OI, UL
VF, J3 -2277 Čemažar UP
VŠZI.
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
število temeljnih projektov,
posebej tistih, kjer je
univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje – ni še
rezultatov.

UP FHŠ
Število podoktorskih
projektov v 2011: prijavljen 1
podoktorski projekt na razpis
ARRS (v postopku
evalvacije)

Odobritev dveh podoktorskih
projektov

Realizirano.
Obrazložitev:
Prijava je bila oddana.
projekt je šel v 2. fazo
evalvacije.

UP FAMNIT, UP IAM
Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja v 2011:
UP FAMNIT - 1; UP IAM - 5

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja v 2012:
UP FAMNIT - 1; UP IAM - 6

UP FAMNIT: Realizirano
UP IAM: Realizirano.

UP FVZ
Število aplikativnih
projektov, kjer je univerza
nosilec v 2011: 1 (do
januarja 2011)

V letu 2012 se aplikativni
projekt ne bo izvajal

Število podoktorskih
projektov v 2011: 0

Pridobitev enega
podoktorskega projekta

Prijava na razpis

UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Ne izvajamo aplikativnih
projektov.
UP FVZ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Prijavili smo se na razpis,
toda nismo pridobili sredstev
na razpisu ARRS.

Število mednarodnih
projektov v okviru EU v
2011: kot sodelujoča
organizacija – 4
(Znanstveno raziskovalno
sodelovanje s Finsko, MNT
ERA Surfuncti, Trans2care
in Cost Action: European
network for development of
electroporation-based
technologies and treatments
(EP4Bio2Med))

Pet (5) mednarodnih
projektov v okviru EU:
nadaljevanje projektov iz
leta 2011 ter pridobitev
enega novega

UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Obdržali smo stare projekte,
nove prijavili, toda na dan
16. 1. 2013 so še v
evalvaciji.

UP IAM
Število raziskovalnih
programov (3)

Število raziskovalnih
programov (3),

Realizirano.

Število infrastrukturnih
programov (0)

Število infrastrukturnih
programov (1)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število infrastrukturnih
programov – zaradi
neustreznega razpisa.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Število aplikativnih
projektov, posebej tistih, kjer
je univerza nosilec in tistih,
kjer le sodeluje (2)

število aplikativnih projektov,
posebej tistih, kjer je
univerza nosilec in tistih, kjer
le sodeluje (4)

Delno realizirano.

Število podoktorskih
projektov (2)

Število podoktorskih
projektov (4)

Nerealizirano.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Obrazložitev:
Število aplikativnih
projektov, posebej tistih, kjer
je univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje – ni še
rezultatov.

Obrazložitev:
Število podoktorskih
projektov, posebej tistih, kjer
je univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP (3)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP (4)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu – ni še rezultatov
in število drugih
mednarodnih projektov v
okviru EU .

Povečanje kakovosti in
spodbujanje znanstvene
odličnosti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev UP

UP FHŠ
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS: 585,58 točk na
raziskovalca v obdobju
2005-2010; 76 točk na
raziskovalca v 2010 (na dan
26.1.2011); 1,85 objave
znanstvenih del na
raziskovalca v 2010 v revijah
indeksiranih v SCI, SSCI in
AHCI

Povečanje števila točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS za 10%; 1,85
objav znanstvenih del na
raziskovalca

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pri posameznih
raziskovalcih.

Povečanje števila citatov na
raziskovalca za 10%

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca:
1,0 norm. citatov na
raziskovalca v obdobju
2000-2010 (stanje na dan
26.11.2011)
UP FM
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS: 2010 - 75,65;
2011 - še ni podatka
Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities)
vključuje še število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI
(2010 – 7; 2011 - še ni
podatka), SSCI (2010 – 18;
2011 - še ni podatka) in
AHCI (2010 – 3; 2011 še ni
podatka)
Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca:

Pričakuje se vsaj enako
število objav na
posameznega raziskovalca
ter enako tudi pri številu
citatov na raziskovalca

Delno realizirano:
Obrazložitev:
Povprečno število točko po
SICRIS je v letu 2012
(38,31) - nižje kot v 2011,
ker v letu 2011 smo
upoštevali točke Z1 + Z2 za
vse zaposlene, v letu 2012
pa po kazalnikih samo Z1 za
zaposlene vsaj 21%. V 2011
se je upoštevalo vse
zaposlene.
Število objav v SCI, SSCI in
AHCI je po WOS nižje, po
SICRISU pa višje, ker so v
tem zajete tudi druge
objave, ki jih WOS ne
registrira.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
2010 - 1,63; 2011 - še ni
podatka
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V 2012 po Wosu 27 objav,
po SICRISu 42 objav.
Povprečno število citatov na
raziskovalca je 2,48 in je
boljše kljub temu, da se je v
2012 metodologija izračuna
spremenila enako kot pri
povprečnem številu točk po
SICRIS

UP ZRS
Število SICRIS točk na
raziskovalca:50,3
Norm.cit./na raziskovalca
(10 let): 8,9

Izkazano povečanje števila
SICRIS točk in normiranih
citatov na raziskovalca

Realizirano.
Obrazložitev:
82,4 SICRIS
točk/raziskovalca, 12,6 NC /
raziskovalca

Sodelavci UP ZRS so v letu
2011 v revijah, indeksiranih
v bazah SCIE, SSCI in
A&HCI, objavili 41
prispevkov

Prizadevanje za povečano
število objav in citatov v
SCI, SSCI in AHCI v letu
2012

Realizirano.

Sledenje znanstveni kvaliteti
s spodbujanjem udeležb na
odmevnih in priznanih
mednarodnih konferencah in
s spodbujanjem objav v
mednarodno priznanih
revijah in monografijah

Povečanje deleža objav
izvirnih znanstvenih člankov,
strokovnih člankov in izdaje
monografij

Realizirano.

Obrazložitev:
Večje število objav v revijah,
indeksiranih v bazah SCIE,
SSCI in A&HCI (60).12,6 NC
/ raziskovalca

Obrazložitev:
Večje število objav v revijah,
indeksiranih v bazah SCIE,
SSCI in A&HCI (60).

UP FAMNIT, UP IAM
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2011: UP
FAMNIT - 36,4; UP IAM 37,07

Povečanje števila točk za
3%

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS za leto
2012=60,38;
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
Zastavljeni cilj je bil
presežen 49.25 točk

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI v
2011 : UP FAMNIT – 67; UP
IAM - 55

Povečanje števila objav za
3%

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI
za leto 2012=89;
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
Zastavljeni cilj je bil
presežen 79 objav

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let): UP FAMNIT

Povečanje števila citatov na
registriranega raziskovalca
za 3%

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let) =90,48.
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
Zastavljeni cilj je bil
presežen: 72,61 citatov

UP PEF
Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo v 2011: 0,01

Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo v 2012: 0,02

Realizirano.
Obrazložitev:
Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo KUP_14 2012 : 0,03.

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2011: 26

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2012: 30

Realizirano.

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI v 2011: 3
in AHCI v 2011: 0

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI v 2012: 4
in AHCI v 2012: 1

Delno realizirano.

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca v
obdobju 2001-2011: 2,10

V letu 2012 je načrtovano
povečanje povprečnega
števila citatov na
registriranega raziskovalca

Realizirano.

Obrazložitev:
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15 2012: 37.

Obrazložitev:
Visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI 2012: 9 in AHCI 2012:
0.

Obrazložitev:
Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca –
2003-2013: 1,78.

UP FVZ
Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo: vrednost v letu 2011
0,27 – kazalnik KUP 14
(razmerje med številom vseh
raziskovalcev članice v FTE
in številom vseh pedagoških
delavcev članice v FTE)

Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo bo znašalo 0,22
kazalnik KUP 14 (razmerje
med številom vseh
raziskovalcev članice v FTE
in številom vseh pedagoških
delavcev članice v FTE)

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2011: 21,6 (na
dan 2. 12. 2011)

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS bo znašalo 23

Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI v letu 2011:
18
Povprečno število

Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI bo znašala 20
Povprečno število
(normiranih) citatov na
registriranega raziskovalca v

Realizirano.
Obrazložitev:
aktivno vpeti raziskovalci v
raziskovalno delo 5,34 FTE
v razmerju vseh pedagoških
delavcev, (37,92FTE) je
0,14FTE.
Razmerje med vsemi
raziskovalci članice
(10,21FTE) z vsemi
pedagoškimi delavci je
0,27FTE.
Realizirano: Povprečno
število točk po metodologiji
SICRIS na registriranega
raziskovalca pri ARRS je za
leto 2012 znašalo:
- upoštevano število točk medicina: 21,31 (639,15/30);
-vodenje projekta (Z1 + Z2):
32,36 (970,78/30). Na to
vpliva, da je nekaj projektov
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
(normiranih) citatov na
registriranega raziskovalca v
obdobju 2001 – 2011: 34,8
(na dan 2. 12. 2011)

Ciljna vrednost v letu 2012
obdobju 2002– 2012 bo
znašalo 36
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
še v evalvaciji, nekaj pa jih
je bilo zavrnjenih.
Realizirano: v letu 2012
smo objavili skupaj 18
člankov v SCI, SSCI, AHCI
(16 člankov v bazi SCI in 2
članka v bazi SSCI). Trije
članki so bili indeksirani v
MBP (mednarodnih bazah
podatkov). V objavo je bilo
sprejetih več kot 20 člankov,
toda v letu 2012 še niso bili
objavljeni. Hkrati so naši
zaposleni objavili svoje
znanstvene prispevke v
šestih monografijah, zato
lahko rečemo, da smo
izpolnili cilj objav.
Realizirano: povprečno
število (normiranih) citatov
na registriranega
raziskovalca v obdobju
2003-2012 znaša 49,03
(1479/30).

Uveljavitev dobrih praks na
področju znanstvenoraziskovalnega dela

UP REKTORAT
Sprejeti kriteriji Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce za obdobje
2010–2014 in Akcijskega
načrta UP za implementacijo
Kadrovske strategije na
organih odločanja UP 2010

Sledenje kriterijem
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce in Akcijskega
načrta UP v praksi

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Naloga ni bila v celoti
realizirana zaradi
pomanjkanja kadrovskih in
finančnih resursov.
Samoevalvacija je v
postopku priprave. Naloga
se prestavi v leto
2013/2014..

UP FHŠ
Osnutki metodologij
raziskovalnega dela

Sodelovanje z UP ZRS in
sodelovanje s tujimi
organizacijami

Realizirano.

Razvoj metodologij
raziskovalnega dela
UP FAMNIT, UP IAM
Implementacija
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks, pristopov k
raziskovanju

Strategija povečanja
implementacije
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks, pristopov k
raziskovanju

UP FAMNIT in UP IAM:
Realizirano.

UP FVZ
Uveljavljanje dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci preko rednih
tedenskih sestankov z vsemi
mladimi raziskovalci,
najmanj tedenskih
konzultacij med mentorjem
in mladim raziskovalcem, s
spremljanjem dela mladih
raziskovalcev in z
vključevanjem mladih
raziskovalcev v delo

Nadaljevanje dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci, preko rednih
tedenskih sestankov z vsemi
mladimi raziskovalci,
najmanj tedenskih
konzultacij med mentorjem
in mladim raziskovalcem, s
spremljanjem dela mladih
raziskovalcev in z
vključevanjem mladih
raziskovalcev v delo

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Povečanje števila
znanstvenih objav
sodelavcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raziskovalne skupine

Ciljna vrednost v letu 2012

138

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

raziskovalne skupine
UP FHŠ

Povečanje znanstvene
odličnosti in uspešnosti s
povečanjem objav
sodelavcev v 2011: 1,79
objav

Povečanje znanstvenih in
strokovnih člankov in drugih
objav v 2012: 1,85 objav

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pri posameznih
raziskovalcih.

UP IAM
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v 2011: 37,07
Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI v
2011: 55 objav

Povečanje števila točk za
3%
Povečanje števila objav za
3%

Realizirano.
Obrazložitev:
Zastavljeni cilj je bil
presežen.

Povečanje števila citatov na
registriranega raziskovalca
za 3%

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(v obdobju 2001-2011):
80,07
Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključenost podiplomskih
študentov v raziskovalne
projekte

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
V letu 2011 je bil izveden
razpis za sofinanciranje
študentskih raziskovalnih
nalog, izbrana je bila 1
raziskovalna naloga

Povečati vključenost
študentov v razpis, do 3
raziskovalne naloge

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Razpis za sofinanciranje
raziskovalnih nalog predvidi
finančno nagrajevanje
izbranih. Zaradi letošnjih
ostrih finančnih težav letos
razpis ni bil izvedljiv. V
primeru dostopnih sredstev
bomo razpis izvedli
naslednje leto.

UP FM
Število podiplomskih
študentov, ki se vključujejo v
raziskovalne projekte (2011
– podatek še ni na
razpolago)

Povečanje vključenosti
podiplomskih študentov v
raziskovalne projekte za 5%

UP FM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
vključevanje podiplomskih
študentov v raziskovalne
projekte se še naprej izvaja
ni pa prišlo do rasti. Poleg
tega je bilo materialno
poplačilo študentskega dela
s 1.6.2012 omejeno in
naknadno tudi prepovedano
s strani UP.

UP FAMNIT, UP ZRS, UP IAM
Število podoktorskih
projektov v 2011: UP
FAMNIT – 1; UP ZRS – 4;
UP IAM - 2

Število podoktorskih
projektov v 2011: UP
FAMNIT – 1; UPZRS - 4 in
pridobitev novih; UP IAM - 4

UP FAMNIT: Realizirano.
UP IAM: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število je ostalo enako,

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
vendar pa so bile opravljene
prijave, rezultati v 2012 pa
še niso bili znani.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je UP ZRS
uspešno izvajal 4
podoktorske.

UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ
Število podiplomskih
študentov vključenih v
raziskovalne projekte 2011:
UP PEF – 3; FTŠ
TURISTICA – 0; UP FVZ - 2

Število podiplomskih
študentov vključenih v
raziskovalne projekte 2012:
UP PEF – 5; UP FTŠ
TURISTICA – 2
V letu 2012 se bodo v
projekte UP FVZ Trans2care
vključevali tudi študentje
študijskega programa 2. st.
Dietetika

UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Usposablja dva mlada
raziskovalca. V letu 2012 je
vključila za pomoč pri
raziskavi tudi študente 2.
letnika Dietetike, ki so
pomagali vnašati podatke
vprašalnikov.
UP FTŠ: Realizirano.
Obrazložitev:
Študente smo vključili na
projekt t-lab smo
UP PEF: Realizirano.

Izvajanje nove sheme
financiranja doktorskega
študija

UP REKTORAT
Realiziran prvi javni razpis
nove sheme sofinanciranja
doktorskega študija

Realizacija drugega razpisa
nove sheme sofinanciranja
doktorskega študija

Realizirano za generacijo
2011.
Delno realizirano za
generacijo 2012: vsi
postopki za objavo razpisa
so bili v letu 2012 opravljeni
v skladu z navodili MIZKŠ.
Razpis se je objavil
8.2.2013.

UP FM
V letu 2011 je potekalo
financiranje delno po stanem
in delno po novem sistemu

Potek financiranja po novi
inovativni shemi financiranja
doktorskega študija

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izveden je bil razpis za štud.
l. 2011/2012, za štud. .
2012/2013 pa ni bil še
objavljen.

UP FAMNIT, UP PEF
Število doktorskih študentov,
ki imajo sofinanciran
doktorski študij na podlagi
nove sheme financiranja
doktorskega študija: UP
FAMNIT - 1; UP PEF - 15

Število doktorskih študentov,
ki imajo sofinanciran
doktorski študij na podlagi
nove sheme financiranja
doktorskega študija: UP
FAMNIT – 2; UP PEF - 20

UP FAMNIT: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Razpis za 2012/13 bo
objavljen šele v februarju
2013.
UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Razpis za sofinanciranje
doktorskega študija
2012/2013 še ni bil
objavljen.

Večja vertikalna mobilnost

UP FHŠ
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
med raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Sodelovanje z UP ZRS

Ciljna vrednost v letu 2012
Nadaljevanje uspešnega
sodelovanja z UP ZRS
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP FM
Od skupno 71 raziskovalcev
je 58 zaposlenih tudi
pedagoških delavcev

Ohranitev obstoječega
razmerja

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Razmerje je upadlo za 3 %
(od 67 raziskovalcev je tudi
53 pedagoških delavcev).
Glede na to, da je v letu
2012 UP FM povečala
število MR-jev, ki so
zaposleni izključno na
raziskovalnem področju in
glede na to, da je zaposlitev
prenehala 9 pedagoškim
zaposlenim, je dosežena
vrednost odlična.

UP FAMNIT
Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela z UP
IAM: 54 visokošolskih
sodelavcev in raziskovalcev

Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela z UP
IAM: 71 visokošolskih
sodelavcev in raziskovalcev

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je nadaljevalo
uspešno sodelovanje med
UP FAMNIT in UP IAM na
podlagi sprejetega
Memoranduma o
medsebojnem sodelovanju
na področju skupnega
interesa.

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS so
vključeni v pedagoško delo

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v pedagoško
delo

Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP ZRS so
vključeni v pedagoško delo
na drugih pedagoških
članicah UP ( UP PEF, UP
FHŠ, UP TURISTICA, UP
FVZ, UP FM, UP FAMNIT,
UP FENIKS) in tudi na
drugih univerzah v Sloveniji.

Večina sodelavcev UP ZRS
že sodeluje v pedagoškem
procesu na ostali članicah
UP

Povečanje števila
raziskovalcev, ki bodo
vključenih v pedagoško delo
tudi na osnovi izvajanja 1.
letnika 2. (bolonjske) stopnje
in realizacije novih
mednarodnih podoktorskih
študijev
Delovanje raziskovalcev UP
ZRS kot gostujočih
profesorjev v tujini

Uspešna prijava na razpise
ARRS s ciljem prepletanja
raziskovalnega in
obstoječega pedagoškega
dela

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v mednarodne
izmenjave

Realizirano.
Obrazložitev:
Število raziskovalcev UP
ZRS, ki so vključeni v
pedagoško delo na drugih
pedagoških članicah UP in
tudi na drugih univerzah v
Sloveniji, se je povečalo.

Realizirano.
Obrazložitev:
V okviru UP ZRS smo
uspešno izvajali 15
bilateralnih projektov v
okviru katerih smo gostovali
ugledne profesorje iz tujine,
prav tako so raziskovalci UP
ZRS bili na obiskih na tujih
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
univerzah kot gostujoči
profesorji.

UP IAM
Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela z UP
FAMNIT: 21 visokošolskih
sodelavcev in raziskovalcev

Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela z UP
FAMNIT: 25 visokošolskih
sodelavcev in raziskovalcev

Realizirano.
Obrazložitev:
UP IAM tesno sodeluje z
UP FAMNIT in na ta način je
omogočena vertikalna
mobilnost

Dolgoročni/strateški cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati število bilateralnih
sodelovanj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS
Število bilateralnih
znanstveno-raziskovalnih
projektov v 2011: UP FHŠ –
1; UP FTŠ TURISTICA – 0;
UP FVZ – 1; UP ZRS - 19

Število bilateralnih
znanstveno raziskovalnih
projektov v 2012: UP FHŠ –
2; UP FTŠ TURISTICA – 1;
UP FVZ - 2
Povečanje bilateralnih
znanstveno-raziskovalnih
projektov
Vzpostavitev konzorcijev s
tujimi partnerji

UP FHŠ: Realizirano.
UP FAMNIT: Realizirano.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Na novo nismo pridobili
novega bilateralnega
projekta, temveč obdržali le
dva obstoječa Slo-Finska (2)
z naslovoma: Ali je naša
izobraževalna ustanova
dovolj zahtevna, da
spodbudi aktivni študij in
usposobi medicinske sestre
k vseživljenskem učenju
(primerjava med SLO in FI)
in Klasifikacija
periprotetičnih tkiv glede na
patološke mehanizme
odgovorne za omajanje
sklepnih protez.
UP FTŠ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Bilateralni projekt, ki smo ga
imeli v evalvaciji ni bil sprejet
za sofinanciranje dva sta še
v evalvaciji: v letu 2012 smo
prijavili 2 bilateralna projekta
in sicer z ZDA in Republiko
Turčijo. Za manjše število
prijav od načrtovanih je tudi
razlog v zmanjšanju števila
bilateralnih razpisov pri
ARRS.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je v okviru
UP ZRS izvajalo 15
bilateralnih projektov.
Uspešno smo pridobili 8
novih projektov in na ARRS
prijavili več predlogov
razpisanih projektov.

UP FHŠ, UP FTŠ TURISTICA
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število prijav bilateralnih
znanstveno-raziskovalnih
projektov v 2011: UP FHŠ –
3; UP FTŠ TURISTICA - 2

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012
Število prijav bilateralnih
znanstveno-raziskovalnih
projektov v 2012: UP FTŠ
TURISTICA - 3
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UP FTŠ Turistica:
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Bilateralni projekt, ki smo ga
imeli v evalvaciji ni bil sprejet
za sofinanciranje dva sta še
v evalvaciji
UP FHŠ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
v letu 2012 smo prijavili 2
bilateralna projekta in sicer z
ZDA in Republiko Turčijo. Za
manjše število prijav od
načrtovanih je tudi razlog v
zmanjšanju števila
bilateralnih razpisov pri
ARRS.

UP FM, UP FAMNIT,UP PEF, UP IAM
Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2011: UP
FM – 8; UP FAMNIT – 3; UP
PEF – 1; UP IAM - 12

Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2012: UP
FM – 16; UP FAMNIT – 1;
UP PEF – 1; UP IAM - 14

UP FAMNIT: Realizirano.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
8 bilateralnih sodelovanj
(število obiskov tujih
raziskovalcev 2012, 2,
število obiskov raziskovalcev
FM v tujini 2012, 11)
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Oddane so bile prijave,
vendar rezultati še niso
znani.
UP PEF: Realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je pripravila nov
sporazum s Pedagoško
fakulteto iz Užic ter pričela s
postopkom za podpis
sporazuma s Pedagoško
fakulteto Oloumuc.

Okrepitev dejavnosti
raziskovalnih inštitutov in
razširitev umestitve
raziskovalnih vsebin v
geografski prostor

UP FHŠ
Delovanje raziskovalne
skupine v okviru
Inštituta za medkulturne
študije UP FHŠ (IMŠ UP
FHŠ)

Uspešno delovanje IMŠ UP
FHŠ, pridobitev novih
projektov (2 temeljna v letu
2012), vključevanje novih
raziskovalcev v IMŠ UP
FHŠ, sodelovanje z
zunanjimi raziskovalnimi
organizacijami

Realizirano.
Obrazložitev:
Vključitev novih
raziskovalcev še vedno
poteka, načrtuje se prijava
novih temeljnih projektov,
prijava novih postdoktorskih
in bilateralnih projektov,
vzpostavitev novih
raziskovalnih sklopov)

UP FM
Število krovnih sporazumov
na ravni fakultete v 2011: 8

Število krovnih sporazumov
na ravni fakultete v 2012: 10

Realizirano.
Obrazložitev:
število krovnih sporazumov
na ravni fakultete (2012): 12

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT, UP IAM
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza : UP
FAMNIT – 3; UP IAM - 3

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza v 2012:
UP FAMNIT – 4; UP IAM - 5

UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedenih je bilo 6 konferenc
in znanstvenih srečanj ter 1
doktorska poletna šola v
(so)organizaciji UP FAMNIT,
kar pomeni, da so načrti na
tem področju preseženi.
UP IAM: Realizirano.

Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: UP FAMNIT
– 1; UP IAM - 5

Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta v 2012: UP
FAMNIT – 1; UP IAM - 6

UP FAMNIT in UP IAM:
Realizirano.

Število drugih projektov : UP
FAMNIT – 4; UP IAM - 37

Število drugih projektov v
2012: UP FAMNIT – 3; UP
IAM - 38

UP FAMNIT: Realizirano
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Poslane so bile prijave, niso
pa še povsod znani rezultati.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu: UP FAMNIT – 0;
UP IAM – 3

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v letu 2012: UP
FAMNIT – 0; UP IAM - 4

UP FAMNIT: Realizirano.
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
poslane so bile prijave, niso
pa še povsod znani rezultati.
število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu – delno
realizirano, oddane prijave
število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU –
realizirano, preseženo.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU: UP
FAMNIT – 0; UP IAM - 5

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v
2012: UP FAMNIT – 1; UP
IAM - 7

UP FAMNIT: Realizirano.
UP IAM: Realizirano.
Obrazložitev:
število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU –
preseženo.

UP ZRS

Povečati število promocij

Dva izmed inštitutov UP
ZRS ( ISKO in IBŠ) sta
vključena v delo laboratorija
za fizikalno-kemijske analize

Doseganje raziskovalne
kakovosti, družbenoekonomske in kulturne
relevantnosti

Realizirano.

Inštitut IKARUS je vključen
v delo laboratorija za
kineziološke raziskave
(sedaj na STŠ Koper)

Doseganje raziskovalne
kakovosti, družbenoekonomske in kulturne
relevantnosti

Realizirano.

Obrazložitev:
Raziskovalci ISKO in IBŠ
opravljajo svoje raziskovalno
delo znotraj laboratorija.

Obrazložitev:
Raziskovalci IKARUS
opravljajo svoje raziskovalno
delo tudi znotraj laboratorija
za kineziološke raziskave.

UP IAM
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
slovenske znanosti v tujini

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število promocij znanosti
(12)

Ciljna vrednost v letu 2012
Število promocij znanosti
(12)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil presežen, saj je
bilo pridobljenih 19 projektov
promocije slovenske
znanosti.

Dolgoročni/strateški cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Kadrovska in organizacijska
okrepitev delovanja
raziskovalne službe

Vzpostavitev učinkovitega
informacijskega sistema za
vodenje, evalvacijo,
spremljanje in spodbujanje
znanstveno-raziskovalnega
dela UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Ločene evidence
obremenitev pedagoških
sodelavcev z
raziskovalnega,
kadrovskega in študijskega
vidika

Informatizirana združena
evidenca obremenitev
pedagoških sodelavcev z
raziskovalnega,
kadrovskega in študijskega
vidika

Realizirano.

Število zaposlenih v službi
za znanstveno raziskovalno
dejavnost FM (2011, 3, 1
administracija KNOW-US
projekta in 1 porodniška)

Število zaposlenih v službi
za znanstveno raziskovalno
dejavnost FM (2012, 4, 1
administracija KNOW-US
projekta in 1 porodniška)

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Nova aplikacija je s 1. 10.
2012 uvedena testno.

Obrazložitev:
V raziskovalni službi
zaposleni 3 + 1 porodniška,
administrator projekta
KNOW US je prekinila
pogodbo o zaposlitvi. Zaradi
določil ZUJF-a in finančne
situacije UP FM nova
zaposlitev ni bila mogoča,
zato je delo prevzela ena od
zaposlenih v raziskovalni
službi.

UP REKTORAT
Seznanitev z informacijskim
sistemom za vodenje,
spremljanje, spodbujanje in
evalvacijo znanstveno –
raziskovalnega dela UP na
področju nacionalnih in
mednarodnih raziskovalnih
projektov na rektoratu

Načrt in usklajevanje s
članicami o možnostih
implementacije in zagona
informacijskega sistema za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo
znanstveno-raziskovalnega
dela na področju nacionalnih
in mednarodnih
raziskovalnih projektov v
sodelovanju z RIC UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
finančnih virov. Popis vseh
procesov in analiza se
opravi v letu 2013.

UP FM
Po 1. fazi testiranja
identificirane aplikacije za
vodenje projektov je bilo
ugotovljeno, da le-ta delno
zadovoljuje potrebe UP FM
in je ni mogoče učinkovito
integrirati v obstoječi IS
Izvedena identifikacija
trenutnih procesov kot
osnove za razvoj lastne
aplikacije
Posodobitev raziskovalne
infrastrukture

Vzpostavitev IS za
evidentiranje in spremljanje
delovnih obremenitev
zaposlenih UP FM
Usposobljeni uporabniki za
delo z aplikacijo
Začetek razvoja IS za
finančno vodenje projektov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse aktivnosti so bile
realizirane razen začetka
razvoja IS za finančno
vodenje projektov, ker popis
postopkov ni bil dokončan,
ker smo se odločili, da
omenjenega IS ne bomo
izvedli v lastni režiji z
notranjimi viri.

UP FHŠ
V letu 2011 – IMŠ Up FHŠ
zaradi ukinitve
sofinanciranja pedagoško-

Povečanje sredstev za
pridobitev raziskovalne
infrastrukture

Delno realizirano.
Obrazložitev:
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6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raziskovalne vpetosti ni imel
dodatnih sredstev za
posodobitev raziskovalne
infrastrukture

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Prijava na razpis je bila
oddana, a je bila s strani
ARRS zavrnjena zaradi
nepopolne ustreznosti
razpisnim pogojem
(odsotnost programskih
skupin v strukturi IMŠ UP
FHŠ), izvedljiva bi bila v
primeru skupne prijave z UP
ZRS, ki programske skupine
ima.

UP FM
Posodobljena raziskovalna
infrastruktura v okviru načrta
porabe sredstev 2011

Zamenjava računalnikov in
dotrajane druge
raziskovalne opreme

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni bilo finančnih virov.

UP FVZ
Nabava potrebne
raziskovalne opreme: v letu
2011 znaša 16.200,00
EUR (v decembru 2011)

Nabava potrebne
raziskovalne opreme v letu
2012 znašala 16.078,00
EUR

UP FVZ: Realizirano.

UP IAM
Pomanjkljiva raziskovalna
infrastruktura - izvedena je
bila prijava na Javni razpis o
sofinanciranju nakupov
raziskovalne opreme (Paket
15)

Doseči povečanje rednega
javnega financiranja
raziskovalne dejavnosti

Posodobitev raziskovalne
infrastrukture, pridobitev
projekta

UP IAM Delno realizirano
Obrazložitev: Paket 15 je bil
umaknjen zaradi
pomanjkanja sredstev, je
bila pa raziskovalna
infrastruktura pridobljena v
okviru EU projekta. 14

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Pridobitev nacionalnih
raziskovalnih projektov
financiranih iz javnih
sredstev

Povečanje števila
nacionalnih raziskovalnih
projektov financiranih iz
javnih sredstev

UP FHŠ: Realizirano.
UP FAMNIT: Realizirano.
UP FM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bilo manj
razpisov za nacionalne
raziskovalne projekte: od 8
prijav na Javni razpis za
(so)financiranje
raziskovalnih projektov za
leto 2012 (razpis v letu
2011) so šli v 2. fazo v letu
2012 trije projekti , eden je
bil izbran za sofinanciranje
in v 1 projektu smo partnerji
z UL EF.
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
- število raziskovalnih
programov - realizirano
- število infrastrukturnih

14

Kratkoročni cilj je bil že spremenjen v rebalansu, in sicer z navedbo:
1. junija 2012 je zaradi varčevalnih ukrepov ARRS objavila »Obvestilo o razveljavitvi Javnega razpisa o sofinanciranju nakupov
raziskovalne opreme - Paket 15«, kar pomeni, da pridobitev projekta, to je opreme, ne more biti izvedena. Posledice so
navedene tudi v »Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem rebalans«, ki je bil s strani UP IAM 11.7.2012 posredovan na UP.
Sprememba je tako naslednja:
»Navedeni kratkoročni cilj se iz navedenih objektivnih razlogov umika iz realizacije.«
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6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
programov – nerealizirano
- število temeljnih projektov,
posebej tistih, kjer je
univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje – ni še
rezultatov
- število aplikativnih
projektov, posebej tistih, kjer
je univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje – ni še
rezultatov
- število podoktorskih
projektov, posebej tistih, kjer
je univerza nosilec, in tistih,
kjer le sodeluje –
nerealizirano
- število CRPov, posebej
tistih, kjer je univerza
nosilec, in tistih, kjer le
sodeluje - realizirano
število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza –
realizirano
število drugih projektov realizirano
število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu – ni še rezultatov
število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU –
delno realizirano
število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta – realizirano.
Cilj je odvisen tudi od
sprejetih prijav, prijave so
bile oddane skladno z
načrtom, vendar niso bile
vse sprejete, oziroma se
rezultate še čaka v 2013.
UP FVZ realizirano.
UP ZRS realizirano.

Dolgoročni/strateški cilj 5 : Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izboljšanje postopkov glede
vodenja projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Spremljanje in optimiranje
izvajanja projektov;

Uvedba projektnega
»managementa«

Realizirano.

UP FM
Uporabljajo se ločene
evidence po strokovnih
službah

Vzpostavitev IS za
evidentiranje in spremljanje
delovnih obremenitev
zaposlenih UP FM

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse aktivnosti so bile
realizirane razen začetka
razvoja IS za finančno
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6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
vodenje projektov, ker popis
postopkov ni bil dokončan,
ker smo se odločili, da
omenjenega IS ne bomo
izvedli v lastni režiji z
notranjimi viri.

Finančno vodenje projektov
ni informacijsko podprto

Začetek razvoja IS za
finančno vodenje projektov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse aktivnosti so bile
realizirane razen začetka
razvoja IS za finančno
vodenje projektov, ker popis
postopkov ni bil dokončan,
ker smo se odločili, da
omenjenega IS ne bomo
izvedli v lastni režiji z
notranjimi viri.

Po 1. fazi testiranja
identificirane aplikacije za
vodenje projektov je bilo
ugotovljeno, da le-ta delno
zadovoljuje potrebe UP FM
in je ni mogoče učinkovito
integrirati v obstoječi IS

Izboljšana komunikacija med
člani projektne skupine in
članov s strokovno službo

Izvedena identifikacija
trenutnih procesov kot
osnova za razvoj lastne
aplikacije

Arhiv elektronskih
dokumentov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse aktivnosti so bile
realizirane razen začetka
razvoja IS za finančno
vodenje projektov, ker popis
postopkov ni bil dokončan,
ker smo se odločili, da
omenjenega IS ne bomo
izvedli v lastni režiji z
notranjimi viri.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vse aktivnosti so bile
realizirane razen začetka
razvoja IS za finančno
vodenje projektov, ker popis
postopkov ni bil dokončan,
ker smo se odločili, da
omenjenega IS ne bomo
izvedli v lastni režiji z
notranjimi viri.

UP FAMNIT
Pregled in analiza
obstoječega stanja vodenja
projektov

Informacijska rešitev za
vodenje projektov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V sodelovanju z oddelkoma
za informacijske znanosti in
tehnologije UP FAMNIT in
UP IAM je bil vzpostavljen
programsko podprt sistem
vodenja časovnic.

UP FTŠ TURISTICA
Spremljanje vodenja
prijavljenih in odobrenih
projektov

Implementacija Pravilnika o
delu na raziskovalnorazvojnih projektih

Realizirano.
Obrazložitev:
Na UP FTŠ Turistica smo
tudi v letu 2012 dosledno
upoštevali pravilnik in vodili
evidenco prijavljenih in
sofinanciranih projektov.

UP FVZ
V letu 2011 na področju

En (1) zaposleni strokovni

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raziskovanja UP FVZ ni
imela zaposlenega
strokovnega sodelavca

Ciljna vrednost v letu 2012
sodelavec UP FVZ za
podporo raziskovalni
dejavnosti v 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
V letu 2012 sta dve osebi
nudili podporo raziskovanju,
nobena ne sto odstotno.

UP IAM
Opravljena analiza
obstoječega stanja vodenja
projektov in pripravljen
predlog

Realizirana analiza
informacijske rešitve za
vodenje projektov in
pripravljen predlog

Realizirano.
Obrazložitev:
Opravljena je bila analiza in
vzpostavljena pilotna verzija
programa. Skladno z
načrtom bo rešitev
izpopolnjena v enem letu.

Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanje gospodarstva v
aktivnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje Centra za
razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP) z
gospodarstvom

Nadaljevanje dobrih praks
sodelovanja z
gospodarstvom

V letu 2011 ni bilo
sodelovanja z lokalnim
gospodarstvom na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela

Vzpostavitev sodelovanje v
okviru projekta Evropski
dan jezikov – večjezična
slika Kopra in sodelovanje
izvajanje dvojezičnosti

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila
pripravljena Strategija
sodelovanja z
gospodarstvom.

UP FHŠ
Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je zamišljena
izdelava strategije športnega
turizma bila preložena za
kasneje, tako da
sodelovanja z
gospodarstvom na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela ni bilo

UP FM
Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2011: 3

Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2012: 3

Realizirano.
Obrazložitev:
Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2012: 7

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ-TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugi
uporabniki znanja v 2011:
UP FM – 7; UP FAMNIT – 1;
UP PEF – 5; UP FTŠ
TURISTICA – 3; UP FVZ –
2; UP ZRS – 32; UP IAM - 5

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja v 2012:
UP FM – 7; UP FAMNIT – 1;
UP PEF – 5; UP FTŠ
TURISTICA – 1; UP FVZ –
2; UP ZRS – 33; UP IAM - 6

UP FAMNIT: Realizirano.
UP FVZ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 nismo uspeli
pridobiti projektov z
gospodarstvom. Sodeloval
je le sodelavec s pro bono
retrospektivno študijo, ki je
bila izdelana za Luka Koper
Inpo d.o.o.
UP IAM Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

149

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
K realizaciji ciljev je
odločilno prispevala
ustanovitev Centra za
sodelovanje z industrijo UP
IAM.
UP FHŠ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je zamišljena
izdelava strategije športnega
turizma bila preložena za
kasneje, tako da
sodelovanja z
gospodarstvom na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela ni bilo.
UP FTŠ Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 smo prijavili 2
projektna predloga za
gospodarstvo. Razlog je v
slabi gospodarski situaciji v
turističnem gospodarstvu in
pomanjkanju sredstev za
razvoj.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2012: 7.

Dolgoročni/strateški cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Baza raziskovalnih
kompetenc UP se sproti ne
posodablja

Dostopna posodobljena
baza raziskovalnih
kompetenc UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
kadrovskih in finančnih virov
ter drugih prioritet.

UP še ni vključena v
programe največjih
dogodkov glede prenosa
znanja v Sloveniji (EREF,
PODIM, SFI)

Aktivna udeležba na vsaj
enem od treh ključnih
dogodkov

Realizirano.

UP FHŠ
Izvajanje izobraževanj za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja v 2011: 2

Nadaljevanje z izvajanjem
izobraževanj za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja: 4

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izvedli smo 2 znanstvenoizobraževalno sodelovanje s
slovenskimi srednjimi šolami
in gimnazijami (na področju
italijanistike in rusistike –
izvedba metodološke šole)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Komunikacija z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja poteka preko
aktivnosti Alumni UP FM

Nadgrajena sistemska
komunikacija z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja preko aktivnosti
Alumni UP FM in IRIS

Realizirano.
Obrazložitev:
Aktivnost vodi PR služba:
http://www.fmkp.si/si/newsletter.html

UP FTŠ
Sodelovanje z
gospodarstvom, v letu 2011
-pripravljeni 3 projektni
predlogi za gospodarstvo

Izboljšanje obstoječih
vzvodov sodelovanja z
gospodarstvom, v letu 2012
prijava 6 projektnih
predlogov za gospodarstvo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 smo prijavili 2
projektna predloga za
gospodarstvo. Razlog je v
slabi gospodarski situaciji v
turističnem gospodarstvu in
pomanjkanju sredstev za
razvoj.

UP IAM
Obstoječe izvajanje dveh
projektov in sodelovanje z
Luko Koper

Pridobitev še enega projekta
v sodelovanju z lokalnim ali
nacionalnim gospodarstvom

Realizirano.
Obrazložitev:
K realizaciji ciljev je
odločilno prispevala
ustanovitev Centra za
sodelovanje z industrijo UP
IAM.

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

UP FHŠ
Izvajanje konferenc ,
okroglih miz, gostujočih
predavanj

V letu 2011so bile izvedene
3 znanstvene konference

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Prijave so bile s strani ARRS
zavrnjene zaradi razlike pri
točkovanju. Realizirana so
bila posamezna gostujoča
predavanja raziskovalcev
(Julija Sozina, Ruski inštitut
slavjanovedenija, Nadežda
Piljko itd)

UP FM
Izvedba okroglih miz,
gostovanj strokovnjakov iz
prakse, tematske razprave z
aktualnimi temami v 2011:
100

Izvedba okroglih miz,
gostovanj strokovnjakov iz
prakse, tematske razprave z
aktualnimi temami v 2012:
100

Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedba 4 konferenc. (2
znanstveni , 1 CPI in 1 v
okviru projekta Factor
Markets)
Izvedba okroglih miz,
gostovanj strokovnjakov iz
prakse, tematske razprave z
aktualnimi temami 2012 –
100).

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
je organizirala univerza v
letu 2011: UP FHŠ - 3; UP
FM - 3; UP FAMNIT – 3; UP
PEF – 1; UP FTŠ
TURISTICA - 1; UP FVZ - 2;
UP IAM - 3

Organizacija znanstvenih
sestankov/konferenc v letu
2012:

UP FAMNIT: Realizirano.

UP FHŠ - 3; UP FM - 3; UP
FAMNIT – 4; UP PEF – 1;
UP FTŠ TURISTICA - 2; UP
FVZ - 4; UP ZRS – 8; UP

Obrazložitev:

UP FVZ: Realizirano.

Organizirali smo Študentsko
konferenco, Slovenski dan
dietetike (mednarodna
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
UP FHŠ in UP ZRS sta
skupaj organizirala več
konferenc

Ciljna vrednost v letu 2012
IAM - 5
UP FHŠ in UP ZRS bosta pri
organizaciji konferenc
sodelovala tudi v 2012:4
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
udeležba) in mednarodni
kongres DIETS.
UP IAM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število znanstvenih
sestankov, konferenc je bilo
doseženo.
UP PEF: Realizirano.
UP FTŠ: Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 smo organizirali
le eno znanstveno
konferenco z naslovom: 4.
Encuentros konferenca:
odgovorni turizem, druga
znanstvena konferenca je
bila prestavljena v leto 2013

UP PEF
Število izdanih monografij
2011:3

Število izdanih monografij
2012: 5

Realizirano.

Izdaja znanstvene revije
2011:0

Izdaja znanstvene revije
2012:1

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

Internacionalizacija
raziskovalnega dela

UP FHŠ
V letu 2011 so bile izvedene
3 znanstvene konference

Izvedba vsaj istega števila
znanstvenih konferenc

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je UP FHŠ v
sodelovanju s Slavističnim
društvom RS, z ZRS izvedel
2 mednarodni konferenci
(Slavistični kongres na UP
FHŠ – sept. 2012,
Zgodovinska konferenca –
nov. 2012) – zaposleni na
UP FHŠ so nastopali s
prispevki, bili člani
organizacijskih in uredniških
odborov.

UP FM
Število mednarodnih
projektov v okviru programa
INTERREG IVC v 2011: 1

Število mednarodnih
projektov v okviru programa
INTERREG IVC v 2012: 1

Realizirano.
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP, (2012,
3); število mednarodnih
projektov v okviru programa
INTERREG IVC v 2012: 3;
število mednarodnih
projektov v okviru programa
CE v 2012: 1; število
mednarodnih projektov v
okviru EU v 2012: 4; število
gostujočih raziskovalcev, ki
bodo prišli na univerzo in ne
bodo sodelovali v
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
pedagoškem procesu v letu
2012: 13; število
raziskovalcev, ki bodo odšli
na visokošolski ali
raziskovalni zavod v tujino in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu v letu
2012: 9

Število mednarodnih
projektov v okviru programa
CE v 2011: 1

Število mednarodnih
projektov v okviru programa
CE v 2012: 1

Realizirano.
Obrazložitev:
Število mednarodnih
projektov v okviru programa
CE v 2012: 1.

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP IAM
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza v 2011:
UP FAMNIT – 3; UP IAM - 3

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza v 2012:
UP FAMNIT – 4; UP IAM - 5

UP IAM: Delno realizirano:
Obrazložitev:
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza –
realizirano. Število drugih
udeležb na strokovnih
srečanjih in mednarodnih
znanstvenih konferencah preseženo.
UP FAMNIT: Realizirano.
Obrazložitev:
izvedenih je bilo 6 konferenc
in znanstvenih srečanj ter 1
doktorska poletna šola v
(so)organizaciji UP FAMNIT,
kar pomeni, da so načrti na
tem področju preseženi.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedba 4 konferenc. (2
znanstveni , 1 CPI in 1 v
okviru projekta Factor
Markets)
UP PEF Realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v 2011: UP FM –
2; UP FAMNIT – 0; UP IAM 3

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu v 2012: UP FM –
2; UP FAMNIT – 0; UP IAM 4

UP IAM: Delno realizirano:
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu – ni še rezultatov
število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU –
preseženo.
UP FAMNIT: Realizirano.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP, (2012,
3).

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v
2011: UP FM – 10; UP

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v
2012: UP FM – 4; UP

UP FAMNIT: Realizirano.
UP FM: število mednarodnih
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
FAMNIT – 0; UP PEF – 5;
UP IAM - 5

Ciljna vrednost v letu 2012
FAMNIT – 1; UP PEF – 6;
UP IAM - 7
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
projektov v okviru programa
INTERREG IVC v 2012: 3;
število mednarodnih
projektov v okviru programa
CE v 2012: 1; število
mednarodnih projektov v
okviru EU v 2012: 4.
UP IAM: Delno realizirano:
Obrazložitev:
Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU –
preseženo.
UP PEF: Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
izvajala 5 mednarodnih
projektov.

UP FTŠ TURISTICA
Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2011: 15

Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2012: 10

Realizirano.

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2011,
v katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2012 v
katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

V letu 2012 smo prijavili 16
mednarodnih projektov.

Obrazložitev:

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 sodelujemo v
treh mednarodnih projektih.

UP FM , UP FVZ
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v 2011: UP FM – 2;
UP FVZ - 0

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: v 2012: UP FM – 5;
UP FVZ - 1

UP FVZ: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Nismo uspeli pridobiti
gostujočega raziskovalca.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Število gostujočih
raziskovalcev, ki bodo prišli
na univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v letu 2012: 13.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: v 2011: UP FM –
5; UP FVZ - 1

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: v 2012: UP FM –
10; UP FVZ - 1

UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Sodelavec se je v okviru
Bilaterale Slo-Fin udeležil
raziskovalnega obiska.
UP FM: Realizirano.
Obrazložitev:
Število raziskovalcev, ki
bodo odšli na visokošolski
ali raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo sodelovali
v pedagoškem procesu v
letu 2012: 9.

Drugi mednarodni projekti in
aktivnosti – sodelovanje v

Sodelovanje UP FVZ v treh
(3) mednarodnih programih

UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
mednarodnih programih in
združenjih: v letu 2011
sodelovanje UP FVZ v treh
programih in združenjih
(vrednost 3)

Ciljna vrednost v letu 2012
in združenjih
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Sodelovanje v EFAD, DIETS
2, FLORENCE..

UP IAM
Število bilateralnih
sodelovanj (12)

Število bilateralnih
sodelovanj (14)

Realizirano.
Obrazložitev:
Število bilateralnih
sodelovanj je ostalo na ravni
prejšnjega leta, je pa nekaj
projektov še v fazi
ocenjevanja.

Število projektov promocije
slovenske znanosti (12)

Število projektov promocije
slovenske znanosti (12)

Realizirano.
Obrazložitev:
Število promocij znanosti - s
sprejetimi 19 promocijami
preseženo.

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (27)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (29)

Realizirano.
Obrazložitev:
Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah - preseženo.

6.2.1 KAZALNIKI RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Za več podatkov glej Priloga: Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki RAZISKOVANJE
SKUPNA«.
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6.2.2 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
Skladno z glavnimi cilji in usmeritvami na področju znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela je
UP v letu 2012 izpolnila naslednje naloge in cilje: v letu 2012 je UP objavila in izvedla razpis za
nagrade za znanstveno odličnost za leto 2011 ter razpis za podoktorske pozicije: 6 prejemnikov
podoktorskih pozicij je mlajših raziskovalcev s čimer UP zasleduje cilj aktivne skrbi za raziskovalni
podmladek na UP, izboljšanje materialnih pogojev za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
mlajših raziskovalcev, povečanje kvalitetne in relevantne znanstvene produkcije (znanstveni članki,
znanstvene monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) mlajših raziskovalcev in spodbujanje
mlajših raziskovalcev, da si pridobijo raziskovalne izkušnje znotraj raziskovalnega področja in preko
neposrednih raziskovalnih povezav vzpostavijo sodelovanje s tujimi univerzami. V letu 2012 so bili
izpeljani vsi postopki za izvedbo in realizacijo razpisa Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov –
generacija 2011. Podatki kažejo, da je bilo v generaciji 2010 (v letu 2011) oddanih 74 vlog, sprejetih v
financiranje je bilo 36 študentov, v generaciji 2011 je bilo oddanih 58 vlog, sofinanciranje je prejelo 37
študentov (zaradi odstopa od pogodbe je v letu 2012 sofinanciranih 33 študentov). Postopki za
izvedbo razpisa za generacijo 2012 so bili zaključeni v januarju 2013, razpis pa je bil objavljen v
začetku februarja 2013.
V letu 2012 se je UP v sodelovanju z vsemi članicami UP prijavila na Javni razpis MIZKŠ za
vzpostavitev novih kreativnih jeder, vendar z vlogo nismo bili uspešni. Z Univerzo v Mariboru smo
pristopili h konzorciju prijave »Noč raziskovalcev 2013« v 7. OP, rezultati evalvacije še niso znani. V
letu 2012 je Univerza na Primorskem kot vodilni partner v sodelovanju z UP FHŠ začela izvajati
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 z naslovom »LIVING LANDSCAPE«.
UP (Sektor za znanstveno raziskovalno in razvojno delo UP) je prevzel tehnično administriranje dveh
projektov Programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013: »LIVING LANDSCAPE« in
»ENERGYVILLAB«). V 2012 je bila pripravljena Strategija za sodelovanje z gospodarstvom do leta
2020, ki je pred sprejemom na organih UP, trenutno v fazi dopolnitev. V decembru 2012 je bilo
izvedeno uspešno srečanje raziskovalcev UP s predstavniki gospodarstva z naslovom: »Kako do
uspešnega projekta s sodelovanjem in interdisciplinarnostjo?«. V juniju je bila izvedena delavnica na
temo Ogljičnega odtisa.
Sektor je v januarju 2012 prevzel tudi skrbništvo in postopke za spremembo področja podelitev
priznanj in nagrad. V juliju 2012 je bil sprejet nov Pravilnik o priznanjih in nagradah UP.
V letu 2013 bo Univerza na Primorskem na področju znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela
pripravila evalvacijo obstoječe strategije na področju raziskovanja in pripravila novo, za obdobje od
2014 dalje. Še naprej bo spodbujala mlajše raziskovalce in izvedla interni razpis za podelitev
podoktorskih pozicij, s čimer bo zasledovala cilj aktivne skrbi za raziskovalni podmladek na UP ter
izboljšanje materialnih pogojev za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo mlajših raziskovalcev. UP
bo oblikovala sistem nagrajevanja kvalitetnih objav raziskovalcev UP ter nadaljevala dobre prakse
sodelovanja z gospodarstvom v sodelovanju s Centrom za razvoj in prenos znanja UP.
V nadaljevanju sledi ocena realizacije in načrtovanih aktivnosti članic UP.
UP FHŠ
Zaradi ukinitve financiranja pedagoško-raziskovalnega sodelovanja se financiranje raziskovalne
dejavnosti visokošolskega kadra izvaja na podlagi uspešnih prijav na razpise ARRS in na mednarodne
razpise. Pri prijavah na razpise ARRS je prijava postdoktorskega projekta na področju književnosti
(Elementi centrobežnosti in sredotežnosti v slovenski književnosti, prijavitelj dr. Alen Širca), je šla v 2.
fazo evalvacije. Pedagoški sodelavci Fakultete so hkrati nosilci mednarodnih raziskovalnih projektov
(glej poglavje Mednarodna dejavnost), njihova raziskovalna dejavnost se komplementarno dopolnjuje
z raziskovalnimi projekti UP ZRS, s tem, da je na IMŠ poudarek prav na interdisciplinarnosti in na
interdisciplinarnih projektih. V letu 2012 je IMŠ uspešno izvajal 2 temeljna raziskovalna projekta, pri
katerem sodeluje z drugimi slovenskimi raziskovalnimi ustanovami. V letu 2012 je IMŠ vključil med
svoje člane nove raziskovalce, pedagoški kader, zaposlen na UP FHŠ. Zaradi okrnjenega financiranja
je zaposlitev odvisna od uspešnosti načrtovanih prijav. IMŠ je v letu 2011 prijavil tudi 3 bilateralne
projekte, iz katerih je dobil 2 (s Srbijo, nosilec projekta Blaž Lenarčič), in z Rusijo (Razširitev
potenciala adaptivnih mehanizmov v primeru rusko-slovenskega jezikovnega in kulturnega stika)
nosilec projekta je Irina Makarova Tominec). V letu 2012 sta oba bilateralna projekta potekala
uspešno. Nadaljnja realizacija le-teh je načrtovana tudi v letu 2013. IMŠ je v letu 2012 uspešno
zaključil izvedbo CRP-ja »Arhitektura šolskega kurikuluma«, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto.
IMŠ v nadaljevanju želi aktivirate študentsko populacijo pri prijavah in sodelovanju na raziskovalnem
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področju, zaradi česar je v načrtu ponovna izvedba razpisa za sofinanciranje študentskih raziskovalnih
nalog (2. stopnja). Pogoj pri vključevanju novih sodelavcev med člane IMŠ je njihova udeležba v
prijavah novih projektov. IMŠ izvaja in načrtuje tudi v prihodnje nadaljnjo promocijo raziskovalnega
dela pri sodelavcih, je že v letu 2011 uvedel prakso rednega informiranja sodelavcev o odprtih razpisih
tako preko rednih obvestil preko el-pošte, kot tudi na rednih sestankih oddelkov in Akademskega
zbora. Zadnja kampanja je prinesla povečano število prijav na razpise ARRS, in si tem aktivizacijo
sodelavcev, raziskovalcev IMŠ. V raziskovalno skupino je načrtovan vpis tudi dela strokovnega
osebja. V letu 2012 je IMŠ sodeloval pri izvedbi Slavističnega kongresa Slavistika v regijah, na
katerem je več raziskovalcev, registriranih raziskovalcev IMŠ objavil svoje prispevke. V letu 2013 se
načrtuje oblikovanje novih raziskovalnih skupin, vsaj dveh novih projektov, ki bi se komplementarno
dopolnjevala s sorodno ZR ustanovo – UP ZRS – Virtualna dediščina Kopra in obalnih mest in Eraziskovanje in e-izobraževanje (e-izdaje).
IMŠ UP FHŠ nudi dodatno možnost za prijavo
interdisciplinarnih raziskovalnih vsebin, projektov in sestankov. Načrtujemo še tesnejše sodelovanje z
gospodarstvom – predvsem Mestno občino Koper in javnimi zavodi v okviru prijave omenjenih
projektov (Virtualna dediščina Kopra).
UP FM
V 2012 je UP FM je nadaljevala z aktivnim delom preko inštituta IRIS, ki poleg Alumni FM omogoča
bolj učinkovito komunikacijo z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja. V načrtu za
2012 vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM, kar je
bilo tudi realizirano. Nova aplikacija je bila uvedena testno s 1.10.2012. Podatki v priloženih tabelah
kažejo, da se je raziskovalna dejavnost v letu 2012 nekoliko okrnila v primerjavi z obsegom
raziskovalne dejavnosti v letu 2011. Na to je vplivalo več dejavnikov: zaključek nacionalnih temeljnih in
aplikativnih projektov, zmanjšanje števila zaposlenih raziskovalcev zaradi zaključka pogodbe o
zaposlitvi, splošna kriza, ki se odraža v zmanjšanju sredstev na vseh ravneh itd. Zaposleni
raziskovalci UP FM so v letu 2012 dosegli več znanstvenih objav navkljub zmanjšanju števila
zaposlenih. Enaki rezultati so pri citatih. V letu 2012 se je nadaljevalo izvajanje dveh raziskovalnih
programov. Program Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja je že drugo leto
pridobil dodatna sredstva iz naslova vpetosti v 7.OP. V letu 2012 se je zaključila večina raziskovalnih
projektov (temeljnih in aplikativnih). Izbor novih projektov pa je bil objavljen šele v začetku 2013 in ne
v 2012 kot je bilo prvotno načrtovano. V letu 2012 so se vsi projekti ciljno-raziskovalnega programa na
UP FM zaključili in smo v pričakovanju novih razpisov. Mladih raziskovalcev je bilo v letu 2012 11.
Spodbudna je številčnost prijav na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za
leto 2013, ki omogoča kontinuiteto zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev na UP FM tudi
v prihodnjih letih. Pri mednarodnih projektih je UP FM uspel preboj med vodilne partnerje tudi na
projektu NUVOLAK v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, kar je
velik dosežek in pohvala preteklemu delu UP FM. UP FM sodeluje kot partner pri 3 projektih 7.OP
(eden od teh je novo pridobljeni projekt COMPETE) in pripravila je 1 prijavo v 2012. V letu 2012 smo
beležili porast skupnih prijav na ravni UP, kjer je sodelovala tudi UP FM tako na nacionalni kot
mednarodni ravni, kar spodbuja sodelovanje in povezovanje tako raziskovalcev kot strokovni
sodelavcev iz raziskovalnih služb. Sistem natančnega beleženja števila podiplomskih študentov, ki se
vključujejo v raziskovalne projekte se v letu 2012 nadaljuje preko Študentske borze.
UP FAMNIT
Leto 2012 je bilo na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja za UP FAMNIT izjemno
uspešno. Fakulteta je uspešno razvijala in nadgradila rezultate iz preteklih let in nadaljevala svoje
uveljavljanje na področju raziskovanja in mednarodne vpetosti. Uvodoma velja omeniti, da na področju
raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na
Primorskem (UP IAM) na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega
interesa med UP FAMNIT in UP IAM podpisanega dne 2.12.2008. Na UP IAM opravlja raziskovalno
dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete, prav tako se po internem dogovoru
med UP FAMNIT in UP IAM večina temeljnih in aplikativnih projektov, programov ter drugih
znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. V te projekte fakulteta vključuje tudi študente.
Med pomembnejšimi uspehi v letu 2012, ki posegajo (tudi) na področje raziskovalne dejavnosti, bi
izpostavili zlasti naslednje: viden napredek fakultete pri raziskovalnih kazalnikih, kar smo podrobneje
predstavili v nadaljevanju; Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki je prejel naš
visokošolski učitelj in raziskovalec ter prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univerze na
Primorskem izr. prof. dr. Štefko Miklavič; univerzitetno priznanje Zlata plaketa Univerze na
Primorskem je prejel izr. prof. dr. Bojan Kuzma, predstojnik Oddelka za matematiko na UP FAMNIT;
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univerzitetno nagrado Sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem je prejel naš
visokošolski učitelj in raziskovalec ter prodekan za študijske zadeve UP FAMNIT doc. dr. Martin
Milanič; koordinacija projekta GreGAS, prvega evropskega matematičnega projekta, ki je koordiniran
iz Slovenije in združuje 16 projektov. Nosilna organizacija projekta je UP IAM, UP FAMNIT pa v
projektu sodeluje prek svojih sodelavcev; izvedenih je bilo sedem mednarodnih raziskovalnih
dogodkov v organizaciji oz. soorganizaciji UP FAMNIT, in sicer tri konference (3rd Triple I: Intuition,
Imagination and Innovation in Suicidiology, Symmetries of Graphs and Networks III – SYGN III,
Computers in Scientific Discovery 6 – CSD 6), dva seminarja (Graph Theory Semester, Ljubljana –
Leoben Seminar), eno delavnico (Workshop on Combinatorial Algorithms in Bioinformatics) in eno
doktorsko poletno šolo PhD Summer School in Discrete Mathematics). Posebej bi izpostavili
konferenco CSD6, katere se je udeležil tudi Nobelov nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto; tudi
v letu 2012 sta UP FAMNIT in UP IAM gostila veliko uglednih tujih profesorjev in raziskovalcev, ki so
sodelovali pri izvedbi študijskih programov (izvedba sklopov predavanj, zlasti na podiplomskih
programih) ter na konferencah in znanstvenih sestankih, vključevali pa so se tudi v znanstvenoraziskovalno delo na fakulteti in inštitutu. Vsa gostovanja smo predstavili tudi na spletni strani fakultete
(na vstopni strani rubrika: Gostujoči profesorji); omeniti velja tudi izdajanje revije Ars Mathematica
Contemporanea (AMC), ki jo fakulteta izdaja v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in
astronomov Slovenije (DMFA). Revija je bila v letu 2011 uvrščena na seznam Science Citation Index
(SCI), kar je zgodovinski dogodek slovenske matematike na nacionalni ravni. Glavna urednika revije
sta naša profesorja in raziskovalca prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski.
Po vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti Raziskovalna skupina UP FAMNIT na
dan 31.12.2012 izkazuje naslednje kazalce, ki, v primerjavi z letom poprej, kažejo bistveno rast:
število registriranih raziskovalcev: 71, od tega 1 s statusom mladega raziskovalca (leto 2011: 70);
povprečno število točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS v letu
2012 = 60,38 točk (leto 2011: 36,4);
uspešnost po metodologiji ARWU - število objav raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI in AHCI v letu 2012 = 89 objav (leto 2011 = 76,34);
povprečno število normiranih citatov na registriranega raziskovalca (zadnjih 10 let) = 90,48 citatov
(leto 2011 = 70).
Fakulteta je v letu 2012 izvajala 3 nacionalne temeljne projekte (ARRS), od katerih je pri enem nosilna
institucija, 1 podoktorski projekt (zaključil se je 30.4.2012), 1 projekt znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja (Slovenija – Republika Indija), 1 projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 1 projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper).
Prav tako se je na fakulteti usposablja 1 mladi raziskovalec. UP FAMNIT je bila v letu 2012 aktivna
tudi pri prijavi na razpise za pridobitev novih projektov. Uspešno se je zaključila prijava na raziskovalni
program ARRS, ki se je začel izvajati 1.1.2013, ki je hkrati prvi raziskovalni program UP FAMNIT (UP
FAMNIT je nosilna institucija), v letu 2013 (1.10.2013) pa se bosta pričela izvajati še dva temeljna
projekta ARRS, pri katerih je UP FAMNIT sodelujoča institucija. Prav tako je bil UP FAMNIT odobren
mladi raziskovalec, ki bo z usposabljanjem pričel predvidoma 1.1.2014. UP FAMNIT bo v letu 2013
pričela sodelovati tudi pri mednarodnem projektu, ki ga vodi Center odličnosti Vesolje, znanost in
tehnologije (CO Vesolje-Si).
Kot smo že zapisali, je fakulteta soorganizatorica odmevnih znanstvenih konferenc ter spodbuja
aktivno udeležbo učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno
vpetost nasploh, zlasti še raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem
in raziskovalnem procesu fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem
posebno pozornost posveča mladim sodelavcem (v letu 2011 in 2012 sta bila na nekaj mesečnem
usposabljanju na uglednih tujih univerzah dva asistenta). Gostovanja tujih profesorjev in raziskovalcev
je fakulteta predstavila tudi na spletni strani fakultete.
Zaradi povečevanja števila raziskovalnih projektov in programov postaja vse pomembnejši vidik
tekoče spremljanje projektov z vidika finančnih virov. Za ustrezno ureditev tega področja bi bilo
potrebno oblikovati ustrezen informacijski sistem.
UP PEF
Na področju ciljnih raziskovalnih projektov je UP PEF v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem projekta
Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (vodilni izvajalec) ter Kazalniki socialnega
kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov
(sodelujoči partner). Načrtovana je bila sicer pridobitev še enega ciljnega raziskovalnega projekta,
vendar v letu 2012 ni bilo objavljenega ustreznega javnega razpisa, na katerega bi se UP PEF lahko
prijavila. V letu 2012 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
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programov UP PEF ni pridobila. V juniju 2012 je sicer UP PEF pripravila je prijavo programa z
naslovom Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, vendar prijava ni bila izbrana s strani
Univerze na Primorskem, saj je bilo s strani ARRS omejeno število prijav posamezne raziskovalne
institucije. UP PEF v letu 2012 ni uspela pridobiti aplikativnih projektov, saj ni bilo objavljenega
ustreznega javnega razpisa, na katerega bi se UP PEF lahko prijavila. UP PEF je v letu 2012 izvajala
temeljni projekt 800 - RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki,
izobraževanju in zdravstvu, pri katerem sodeluje kot partner. Novega temeljnega projekta pa UP PEF
ni pridobila, saj ni bilo objavljenega ustreznega javnega razpisa, na katerega bi se lahko prijavila. UP
PEF je v letu 2012 organizirala dvodnevni znanstveni sestanek Aktivnosti učencev v učnem procesu,
ki je potekal 15. in 16. novembra 2012. Namen znanstvenega sestanka je bil obravnavati problematiko
učenčeve aktivnosti pri pouku. Cilj znanstvenega sestanka je bil ugotoviti, kakšno je sodobno
pojmovanje aktivnega učenca v pedagoškem procesu znotraj različnih pedagoških ter ostalih
družboslovnih in humanističnih ved. Za leto 2012 napovedana revija Ludus še ni izšla, opravljeno pa
je bilo veliko organizacijskega in uredniškega (pregled prispelih člankov) dela za njen izid. Pri
izdajanju svojih publikacij UP PEF na podlagi ustreznega dogovora sodeluje z Univerzitetno založbo
Annales. Edicija UP PEF pri Univerzitetni založbi Annales se imenuje Annales Ludus, v okviru katere
so še naprej izhajale znanstvene monografije UP PEF. V ta namen je že bila oblikovana celostna
podoba edicije: naslovnica in tipične strani revije in monografij. Imenovan je bil mednarodni uredniški
odbor revije, članki se zbirajo. Zaradi racionalizacije pri izdajanju revij pa se UP PEF dogovarjamo s
Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, da bi izdajali skupno znanstveno revijo. V okviru edicije
Annales Ludus je UP PEF v letu 2012 izdala naslednje znanstvene monografije: Osnove teorije glasbe
in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje (dopolnjeni ponatis), Knjiga o računalniški obdelavi podatkov,
Inkluzija v sodobni šoli, Akademski jeziki v času globalizacije/Academic Languages in the Era of
Globalisation in Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku. Poleg tega je UP PEF v okviru
projekta Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju izdala še monografiji z naslovom Social
Cohesion in Education in Model razvijanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju. Na
področju raziskovalne in razvojne dejavnost so bile v letu 2012 na UP PEF izvedene raziskave v
okviru prijavljenih raziskovalnih programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem raziskovalne
projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …). V
današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v svojih projektih
raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in
humanističnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki
jih je uspešno predstavila na znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Kazalniki iz leta 2012 vodijo do
ugotovitve o večinski realizaciji ciljev na področju raziskovalne dejavnosti. Uspešno so se izvajali
mednarodni in nacionalni projekti. Delno je bilo uspešno prijavljanje na nacionalne razpise, saj UP
PEF ni uspela pridobiti toliko projektov kot jih je načrtovala, prav tako ni dosegla zadostnega števila
prijav projektov. Realizacija ciljev v letu 2012 vodi do ugotovitve o potrebi po izboljšanju uspešnosti
prijavljanja na nacionalne razpise. V letu 2012 je UP PEF želela motivirati raziskovalce k
intenzivnejšemu objavljanju znanstvenih člankov v nacionalnih in mednarodnih indeksiranih
publikacijah. Predvideva se, da bi izboljšanje kazalnika publiciranja znanstvenih del bistveno
pripomoglo k uspešnosti pri prijavljanju na razpise Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost,
Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport itd.. Ob aktivnosti na nacionalni ravni se je za leto 2012
načrtovalo intenzivnejše sodelovanje pri mednarodnih projektih. V tem kontekstu je načrtovano
izboljšanje sistema vzpostavljanja partnerstva s sorodnimi organizacijami na področju edukacijskih
ved v Evropski uniji in izven nje. V skladu s tem bo UP PEF nadaljevala z aktivnostmi, ki jih je sprejela
v Strategiji razvoja znanstveno-raziskovalnega dela UP PEF v letu 2012, in sicer: Pripravi individualnih
načrtov znanstveno-raziskovalne dejavnosti pedagoških delavcev, Srečanjih s pedagoškimi delavci na
temo znanstveno-raziskovalne dejavnosti, Okrepitvi vloge kateder, Izdelavi nabora partnerskih
institucij v Sloveniji in tujini ter Objavi internega razpisa UP PEF za znanstveno-raziskovalno
dejavnost.
UP FTŠ
Posebno pozornost UP FTŠ Turistica posveča znanstveni dejavnosti. Z aktivnim pristopom k razvoju
znanstvenih in strokovnih vsebin na širokem področju turizma, ki je ekonomsko ena pomembnejših
panog slovenskega gospodarstva, se je UP FTŠ Turistica že dodobra uveljavila v slovenskem
prostoru. Pomembna vrednost UP FTŠ Turistice pa predstavlja tudi njeno znanstveno-raziskovalno
delo na področju turizma, ki ga stalno nadgrajuje z odzivanjem na aktualen razvoj turistične stroke,
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izsledke pa objavlja v domačem in mednarodnem prostoru. V letu 2009 je UP FTŠ Turistica ustanovila
Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu (MIRT) z namenom, da postane vodilna znanstvenaraziskovalna institucija na področju turizma tako v Sloveniji kot širšem mednarodnem prostoru. UP
FTŠ Turistica in njen inštitut MIRT si prizadevata za vzpostavitev sodobnega sistema raziskovalno
razvojne dejavnosti v turizmu ter povečevanje razvoja in prenosa znanja v turistično gospodarstvo in
med druge uporabnike znanja. Cilj UP FTŠ Turistice na raziskovalno razvojnem področju je še vedno
okrepiti znanstveno raziskovalno razvojno in svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos
znanja v gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih
raziskovalnih programov, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma.
UP FTŠ Turistica je v letu 2012 izvedla naslednje projekte:
Akronim projekta: T-lab
Program: Čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007 - 2013
Trajanje: 10.11.2011 - 9.11.2014
Vodja projekta na Turistici: mag. Dejan Križaj
Vodilni partner: Slovenska turistična organizacija
Naslov projekta: Zero Waste
Program: Program IPA ADRIATIC
Trajanje: 1.10.2012 – 30.6.2015
Vodja projekta na Turistici: izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski
Vodilni partner: FTHM Opatija
Naslov projekta: Sinergijski učinki ribištva in turizma (CRP)
Program: Ciljni raziskovalni program – Konkurenčnost Slovenije 2006 -2013
Trajanje: 1.10.2010 - 30.9.2012
Vodja projekta na Turistici: izr.prof.dr. Gorazd Sedmak
Vodilni partner: UL, Ekonomska fakulteta
Naslov projekta: Elektronski mobilni turistični vodnik
Trajanje: leto 1.10.2012 – 31.8.2013
Vodja projekta na Turistici: prof. dr. Anton Gosar
Vodilni partner: UP FTŠ Turistica, partnerji projekta: Institut Jožef Stefan in Občina Litija
V letu 2012 je UP FTŠ Turistica prijavila naslednje projekte:
Boost, Innovate, Conduct and Structuring tourism and hospitality sector (akronim: DIAS)- Program
TEMPUS IV
Turizem kot skupna (kulturna) dediščina obalnega dela istrskega polotoka (HISTUR) - 3. javni
razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Pospeševanje podjetništva v turizmu na podeželju (HINT-LAB) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007
– 2013
Valorizacija kulturne in naravne dediščine z vključevanjem tradicionalnih oblik mobilnosti v
trajnostno turistično ponudbo čezmejne destinacije Istra - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Tradicionalna pustna kultura Kastavščine in Brkinov kot model dediščinskega turizma na
čezmejnem področju (PusTTur) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Dve državi - eno morje: doprinos za trajnostni razvoj morja z izobraževanjem otrok in odraslih
(AQUANET) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Kamen Krasa, Istre in Kvarnerja – ohranjanje dediščine in ozaveščanje o tradicionalnih tehnikah,
pridobivanju in uporabi kamna (KAMEN-MOST) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Benchmarking hrvaških in slovenskih hotelskih podjetij s ciljem povečanja njihove konkurenčnosti
in učinkovitosti (CrossBench) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Obogatitev visoke turistične gastronomije s proizvodi z identiteto Istre in Krasa (GASTRO RURAL) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
Po poteh istrske malvazije (Malvasia Tour-Istra) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013
“Wine Lovers” – Support international thematic products and establishment of wine tourism”
(Acronym: iWINEs) – DG Enterprise
“Natural thematic tourism products in South East Europe” (Acronym: NaTour) - – DG Enterprise
Adriatic Network on Sustainable Tourism (AdriNeST) - Calls for strategic projects IPA ADRIATIC
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-

Tourism management and environmental education for a sustainable Adriatic (TOMESA) - - Calls
for strategic projects IPA ADRIATIC
Študija: Možnosti za razvoj potniškega terminala koprskega pristanišča v matično pristanišče –
ponudba za Luko Koper
Izvedba in izdelava ankete v okviru študije "Vpliv različnih pristopov v izrabi suhih pašnikov na
ohranjanje biotske raznovrstnosti – ponudba za Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
2 vlogi za Kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu
Prijava: Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih
2013-2015
Prijava: Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in ZDA v letih 2013-2014
Kreativna jedra – skupna prijava UP na razpis: Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder
Kulturni turizem: skupna prijava UP na razpis: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih
2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje
Kljub temu znanstveno raziskovalno delo na UP FTŠ Turistici še ne dosega potrebnega obsega in
rezultatov (relativno ozek krog sodelavcev dosega vrhunske rezultate in objave), kar pomeni, da bo
treba sistemsko pristopiti k spodbujanju in motiviranju raziskovalcev za znanstveno raziskovanje in
objavljanje ter pridobivanje znanstveno raziskovalnih projektov, tudi temeljnih. Razlog je deloma v
pedagoški preobremenjenosti visokošolskih učiteljev in deloma v neustreznem finančnem
nagrajevanju za opravljeno znanstveno-raziskovalno delo. Nujno je potrebno povečati obseg
razpisanih sredstev pri ARRS, in spodbujati prenos znanja v gospodarstvo. Predlagamo da se v letu
2013 čimprej objavi nov razpis sredstev za raziskovalne vavčerje in da se med upravičence doda tudi
javna podjetja in zavode. Pridobivanje tržnih projektov je oviral stalno spreminjajoči se sistem
izplačevanja nadomestila za delo na projektih, ki je najprej s strani države preprečeval izplačevanje
honorarjev zaposlenim, kasneje pa je UP sredstva v celoti predvidevala za pokrivanje izgube članice.
Izguba ni nastala zaradi raziskovalne dejavnosti zato takšen pristop ni spodbujal pridobivanja tržnih
projektov. Vodstvu UP predlagamo, da se za večjo stimulacijo pridobivanja tržnih projektov nameni
20% vrednosti projekta za režijske stroške UP in članice, 80% pa izplača zaposlenim za delo na
projektu in materialne stroške projekta.
UP FVZ
UP FVZ je registrirana kot raziskovalna organizacija pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
Registrirana je ena raziskovalna skupina s tridesetimi raziskovalci in s tremi strokovnimi sodelavci.
FTE glede na aktivno delo na raziskovalnih projektih je 7,31 FTE, glede na vse zaposlene
raziskovalce članice je 10,21 FTE. Raziskovanje raziskovalne skupine UP FVZ zajema področje
medicinskih in družboslovnih ved. Na področju raziskovanja je Fakulteta v letu 2012 nadaljevala delo
na treh temeljnih projektih, kjer je UP FVZ nosilec ter na štirih temeljnih projektih, kjer je UP FVZ
sodelujoči partner v projektu. Dva projekta z zaključkom v letu 2012 sta bila podaljšana v leto 2013.
UP FVZ se je v letu 2012 prijavila na štiri mednarodne projekte (MARF, IPA, 7. OKVIRNI). Od tega so
še trije projekti v postopku evalvacije, četrti (MARF) pa je bil zavrnjen. UP FVZ se je v letu 2012
prijavila tudi na razpis ARRS za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcev, ki so bili zavrnjeni, in na
tri razpise MIZKŠ: Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder, Javni razpis za sofinanciranje
aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno
okolje, in Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS
v letih 2012-2015), ki še čaka na evalvacijo. Skupaj z gospodarstvom (Medex, Bia Separations in
Mlinotest) smo se prijavili na pridobitev raziskovalnih vavčerjev, ki pa so bili žal zavrnjeni oziroma
zadržani s strani podjetij. Tudi v letu 2013 se bomo vključevali v razpise gospodarstva in drugih
uporabnikov znanja. V letu 2012 sta se na UP FVZ usposabljala dva mlada raziskovalca, naše prijave
treh sodelavcev za mentorstvo novim mladim raziskovalcem pa so bile zavrnjene. UP FVZ ima še od
leta 2011 zaposlenega enega podoktorskega raziskovalca, ki izvaja raziskovalno delo na projektu
INTERREG: Javni razpis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013.
V letu 2012 smo nadaljevali z leta 2011 začetim matičnim projektom Multidisciplinaren pristop pri
obravnavi debelosti, pri katerem so sodelovali raziskovanci iz področja okoliških lokalnih skupnosti. S
predstavitvijo poteka raziskave je UP FVZ tudi nekajkrat nastopila v lokalnih medijih (radio Koper,
oddaja Dobro jutro). Fakulteta je svoje raziskovalne dosežke raziskovalcev in visokošolskih učiteljev
predstavila v letu 2012 na dveh mednarodnih srečanjih, ki ju je gostila v svojih prostorih – Študentski
konferenci in Slovenskemu dnevu dietetike. Tovrstno srečanje iz področja dietetike je bilo organizirano
prvič v Sloveniji. Hkrati je bila UP FVZ tudi sodelujoča organizatorka pri organizaciji mednarodne
konference DIETS, ki poteka pod okriljem združenja EFAD (katerega aktivni član je tudi UP FVZ). V
letu 2013 bo UP FVZ nadaljevala in intenzivirala promocijo znanstvenih dosežkov raziskovalcev in
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drugih delavcev UP FVZ v okviru Ciklusov raziskovalnih srečanj UP FVZ. V letu 2012 je bilo izvedenih
7 tovrstnih srečanj. Zastavljene ciljne vrednosti kazalnikov znanstvene odličnosti je raziskovalna
skupina UP FVZ tudi v letu 2012 dosegla. Eden od ciljev za leto 2013 pa bo spodbujanje
raziskovalcev in visokošolskih učiteljev k objavam v indeksiranih znanstvenih publikacijah, tudi s
sodelovanjem že uveljavljenih raziskovalcev UP FVZ. Mednarodno sodelovanje bo potekalo tudi preko
sodelovanja UP FVZ programu Florence European Network na področju zdravstvene nege, na
področju dietetike v okviru DIETS 2 (Thematic Network Dietetics), na področju javnega zdravja pa v
okviru združenja Aspher.
UP ZRS
Na področju znanstveno raziskovalnega dela smo v letu 2012 realizirali pretežno vse zastavljene cilje.
Vsebina aktivnosti na področju raziskovanja je ostala izrazito multi- in interdisciplinarna (preplet
humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved) s posebnim poudarkom na preučevanju tematik
Sredozemlja in zgornje jadranskega območja. V letu 2012 je UP ZRS uspešno izvajal 4 raziskovalne
programe. Na Javni poziv ARRS za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012 je UP ZRS prijavili
3 programske skupine, ki so se zaključile 2012, zaradi narave razpisa prijava novih programov ni bila
mogoča. Kot nosilna organizacija smo uspešno izvajali 9 temeljnih projektov, 4 aplikativnih, 4
podoktorskih projektov ter 3 ciljne raziskovalne projekte. Na Javnem razpisu za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2012 - smo uspešno pridobili 5 novih raziskovalnih projektov, ki se
bodo pričeli izvajati v letu 2013. Prav tako smo s 1.12.2012 pričeli z usposabljanjem 3 novih mladih
raziskovalcev s področja zgodovinopisja, kineziologije - biomehanski, biometrični vidiki n zoologije in
zoofiziologije. Na področju bilateralnega sodelovanja smo v preteklem letu uspešno sodelovali v 15
bilateralnih projektih, ki jih financira ARRS ter tako vzpostaviti široko mrežo sodelovanj s tujimi
partnerji v luči vzpostavitve konzorcijev, s katerimi nameravamo kandidirati tudi na evropskih razpisih.
UP ZRS se aktivno vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi
organizacijami po svetu. Raziskovalke in raziskovalci se poleg raziskovalnega dela vključujejo tudi v
izobraževalni proces na vseh treh slovenskih univerzah ter s tem zagotavljajo prenos svojih spoznanj
v izobraževalno sfero. UP ZRS je v letu 2012 tudi krepil mrežo partnerstev za prijavljanje na razpise
EU in na podlagi že obstoječe mreže partnerstev prijavljal projekte na različne evropske razpise.
Načrtovane aktivnosti UP ZRS na področju mednarodnega sodelovanja so tudi v prihodnje kot doslej
pospešeno in uspešno prijavljanje na mednarodne projekte in izvajanje le-teh.
UP IAM
UP IAM je v letu 2012 sledil in dosegal zastavljene cilje, kolikor je to omogočalo splošno stanje
financiranja raziskovalnih projektov in zanimanja gospodarstva za sodelovanje z raziskovalnim delom.
Kljub neugodnim razmeram ocenjujemo, da je bilo prijavljanja na projekte več, da se je zanimanje za
prijave povečalo in tudi uspešnost je bila velika. Na ključnih področjih usmeritev raziskovanja UP IAM
smo tako dosegali ključne cilje in sprejemamo naslednje ukrepe:
- raziskovalna odličnost
Povečalo se je število mladih raziskovalcev na 9, od tega 5 tujih. Presegli smo načrtovano
povečanje števila točk po SICRIS metodologiji, ARWU metodologiji in povprečno število citatov.
Uspešno smo izvajali vse obstoječe in novo pridobljene raziskovalne programe, temeljne,
aplikativne in evropske projekte ter CRP. Možnosti za nadaljnji razvoj vidimo v povečanju prijav
na projekte, spodbujanju povečanja števila točk, objav in citatov tudi pri mlajših raziskovalcih ter
okrepitvi raziskovalne infrastrukture v okviru projektov, saj to predstavlja konkurenčno prednost.
- družbena dejavnost
Rezultati aplikativnih projektov predstavljajo doprinos inštituta k izboljšanju kakovosti življenja.
Možnosti izboljšanja vidimo predvsem na področju povečane promocije aplikativnih projektov in
povečanja zavedanja o doprinosu UP IAM v širši javnosti.
mednarodna vpetost
Poseben dosežek je doseženo število pridobljenih projektov promocije slovenske znanosti (kar
19), ki kaže na visok mednarodni ugled raziskovanja na UP IAM in zaupanje financerja (ARRS).
Vsi raziskovalni obiski so bili uspešni tako v prenosu znanj kot tudi v načrtovanju novih
sodelovanj.
Organizirane so bile delavnice in poletne šole ter 5 večjih mednarodnih konferenc z obiskom
najuglednejših svetovnih strokovnjakov in celo nobelovega nagrajenca (sir Harold Kroto).
Na tem področju vidimo, da so naše usmeritev in naše delo pravi, kot morebitno izboljšavo pa
prepoznavamo predvsem prevod spletne strani v angleščino.
- sodelovanje z gospodarstvom
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Posebna pozornost je bila v letu 2012 namenjena ciljnemu sodelovanju z gospodarstvom, ki je
vidna v ustanovitvi Centra za sodelovanje z industrijo in se je izkazala za uspešno pri pridobivanju
raziskovalnih vavčerjev.
Obenem smo okrepili tudi usmeritev v partnersko sodelovanje z gospodarstvom na dolgi rok in
svojo odločitev prepoznali kot pravilno, saj raziskovalni rezultati in zadovoljstvo naročnika
posledično prineseta (tudi) sodelovanje pri večjih projektih.
Na tem področju vidimo še veliko odprtih poti in ciljev, ki se bodo udejanjali preko Centra za
sodelovanje z industrijo.
stimulativno delovno okolje (poenostavljeno administrativno delo na projektih)
Raziskovalcem želimo nuditi čimbolj stimulativno okolje za delo, kjer je čas, potreben za
administrativno delo na projektu, minimalen. Prav tako želimo skrajšati čas, ki ga za pridobivanje
podatkov potrebujejo v projektni pisarni, saj bo to pomenilo še okrepilo podporo raziskovalcem. V
ta namen že poteka implementacija pilotnega sistema za informatizacijo spremljanja projektov, za
katero ocenjujemo, da bo za delovanje v popolni obliki potrebovala približno leto dni.
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6.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanje univerze v
kulturno dogajanje lokalnega
okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Akademski pevski zbor
Univerze na Primorskem
(APZ UP) je v letu 2011
požel številne uspehe tako v
Sloveniji kot tudi v tujini. V
letu 2011 so se onkraj meja
predstavili na Hrvaški, v
Španiji, Makedoniji in Italiji.
Zbor ima v svoji zbirki dve
zlati plaketi z tekmovanju
Naša pesem v Mariboru
(2007, 2010), dve prvi mesti
na tekmovanju sakralne
glasbe v Prèvezi (Grčija,
2006), prvo mesto in Veliko
nagrado mesta Varne
(Bolgarija, 2008), nastopa
na prestižnem finalu za
Veliko nagrado Evrope v
zborovskem petju v Toursu
(Francija, 2009), prvo ter
drugo mesto z
mednarodnega glasbenega
festivala Cantonigros
(Španija, 2011) ter dve zlati
plaketi z mednarodnega
zborovskega festivala Ohrid
(Makedonija, 2011).

Aktivnosti APZ UP: izvedeni
koncerti, sodelovanje na
slovenskem zborovskem
tekmovanju Naša pesem v
Mariboru, udeležba na reviji
Primorska poje, izvedba
koncertne turneje. Poleg
turnej, so v pripravi že
nekateri projekti, ki jih zbor
organizira in s katerimi pestri
glasbeno dogajanje na
Slovenski Obali.

Realizirano.

V letu 2012 se bo APZ UP
predstavil na Češkem in
ponovno na Hrvaškem,
intenzivno pa se pripravljajo
tudi za nova tekmovanja in
festivale v Italiji in Nemčiji.

Zbor ima v svoji zbirki tri
zlate plaketi s tekmovanja
Naša pesem v Mariboru
(2007, 2010, 2012), dve prvi
mesti na tekmovanju
sakralne glasbe v Prèvezi
(Grčija, 2006), prvo mesto in
Veliko nagrado mesta Varne
(Bolgarija, 2008), nastopa
na prestižnem finalu za
Veliko nagrado Evrope v
zborovskem petju v Toursu
(Francija, 2009), prvo ter
drugo mesto z
mednarodnega glasbenega
festivala Cantonigros
(Španija, 2011), dve zlati
plaketi z mednarodnega
zborovskega festivala Ohrid
(Makedonija, 2011), zlato
plaketo in Veliko nagrado
mesta Vilne (Litva 2012) ter
zlato plaketo s tekmovanja
CroPatria v Splitu (Hrvaška
2012).

Obrazložitev:
Akademski pevski zbor
Univerze na Primorskem
(APZ UP) je v letu 2012
požel številne uspehe tako v
Sloveniji kot tudi v tujini. V
letu 2012 so se onkraj meja
predstavili na Hrvaškem ter
v Litvi – z vseh prizorišč so
se vrnili z zavidljivimi uspehi.

Aktivnosti APZ UP: izvedeni
koncerti, sodelovanje na
slovenskem zborovskem
tekmovanju Naša pesem v
Mariboru, izvedba koncertne
turneje. Poleg turnej, so v
pripravi že nekateri projekti,
ki jih zbor organizira in s
katerimi pestri glasbeno
dogajanje na Slovenski
Obali.
V letu 2013 se bo APZ UP
predstavil na številnih
koncertih po Sloveniji,
intenzivno pa se pripravljajo
tudi za nova tekmovanja in
festivale v Bosni, Avstriji ter
Italiji.
V sodelovanju z Mestno
občino Koper (MOK)
izvedba dogodka Moje
mesto je svet.

V sodelovanju z MOK
izvedba dogodka Moje
mesto je svet.

Realizirano.

Sodelovanje na dogodku

Sodelovanje na dogodku

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Kluba študentov občine
Koper (KŠOK) Oživela ulica.
Sodelovanje na dogodku
Regionalnega razvojnega
centra (RRC) iz Kopra Tržnica priložnosti

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

KŠOK Oživela ulica.
Sodelovanje na dogodku
Regionalnega razvojnega
centra iz kopra - Tržnica
priložnosti

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Organizator RRC dogodka
ni organiziral.

UP FHŠ
Umetniške dejavnosti v
okviru umetniškega
študijskega programa 2.
stopnje Uprizoritvene študije
in kreativno pisanje

Izvedba zaključnega
projekta študentov
Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje

Realizirano.

UP PEF

Priprava kulturnoumetniškega programa
prireditev za širšo javnost

Sodelovanje študentov UP
PEF v Akademskem
pevskem zboru UP v 2011:
9 študentov

Sodelovanje študentov UP
PEF v Akademskem
pevskem zboru UP v 2012:
8 študentov

Realizirano.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2011: 3 razstave

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2012: 1 razstava

Realizirano.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v
2011: 1 razstava

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v
2012: 1 razstava

Realizirano.

Obrazložitev:
V APZ UP sodeluje 17
študentov UP PEF in ena
študentka, ki je na Erasmus
izmenjavi.

UP REKTORAT
Gostovanje 5 likovnih in
fotografskih razstav na UP.

Mesečno gostovanje likovnih
in fotografskih razstav.

Realizirano.

UP FHŠ
Organizacija Dnevov
humanistike in dogodkov v
organizaciji posameznih
študentov ali društva H-UM

Organizacija Dnevov
humanistike in dogodkov v
organizaciji posameznih
študentov ali društva H-UM

Realizirano.

Začetek izdajanja nove
literarne zbirke

V okviru Univerzitetne
založbe Annales izdaja
zbirke medkulturnih literarnih
in esejističnih del

Nerealizirano.

UP PEF
Lutkovna predstava za
otroke v 2011: 1 predstava

Lutkovna predstava za
otroke v 2012: 1 predstava

Realizirano.

Pravljične urice ob dnevu
knjige v 2011: 1 prireditev

Pravljične urice v 2012: 1
prireditev

Realizirano.

Glasbena pravljica za otroke
v 2011: 30 uprizoritev

Glasbena pravljica za otroke
v 2012: 30 uprizoritev

Realizirano.

Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji
pevskih zborov Primorska
poje v 2011: 1 izvedba

Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji
pevskih zborov Primorska
poje v 2012: 1 izvedba

Realizirano.

Pripovedovanje pravljic v
Pionirskem oddelku
Osrednje knjižnice Srečka

Pogovor o konceptu
otroškega tiska v 2012: 1
izvedba

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Pevski zbor UP PEF je
sodeloval na reviji pevskih
zborov Primorska poje v
Idriji.

Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Nadaljevanje in povečanje
izvajanja umetniških
dejavnosti (glasbene,
likovne, lutkovne, literarne
umetnosti s študenti)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Vilharja Koper v 2011: 5
izvedb

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Pogovor o sodobni liriki z
Barbaro Hanuš.

UP REKTORAT
Izvedene likovne,
fotografske razstave,
razstava mode (5).
Izvedena predstavitev
dokumentarnega filma
Beneški Koper pod okriljem
RTV Slovenije.

Postavitev mesečnih
razstav.

Realizirano.

Izvedba vsaj 2 glasbenih
prireditev.

Izveden forum Primorskih
novic - Tomizza in mi.
Izvedenih čez 30 dogodkov
v tednu UP, med temi
gledališke predstave,
literarni večeri ipd.
UP FHŠ
V letu 2011 so izvedeni:

Izvedba v letu 2012:

Delno realizirano.

glasbeni nastopi: 8

glasbeni nastopi: 8

okrogle mize, predavanja: 6

okrogle mize, predavanja: 6

filmski večeri: 1

filmski večeri: 3

ostali projekti: 5

ostali projekti: 4
UP PEF

Govorni nastopi: recital o
sodobni slovenski pesnici v
2011: 2 izvedbi

Literarni večer s Tomažem
Svetino v 2012: 1 izvedba

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Literarni večer z Marccelom
Potokom.

Koncert pevskega zbora UP
PEF v 2011: 2 izvedbi

Koncert pevskega zbora UP
PEF oziroma glasbeni
nastop v 2012: 2 izvedbi

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je z delovanjem
začela tudi vokalnoinstrumentalna skupina
študentov, V tej zasedbi so
bili, okviru prireditev UP,
izvedeni trije nastopi.
V letu 2012 je z delovanjem
začela vokalna skupina
študentk, ki je imela koncert
v sodelovanju z Mladinskim
pevskim zborom Glasbene
šole Koper.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2011: 1 razstava

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2012: 1 razstava

Realizirano.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v
2011: 1 razstava

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v
2012: 1 razstava

Realizirano.

Glasbeni nastop v 2011: 2
predstavi

Glasbeni nastop, v 2012: 2
predstavi

Realizirano.

Predstavitvena stojnica UP
PEF (načrt in izvedba) v
2011: 0 izvedb

Predstavitvena stojnica UP
PEF (načrt in izvedba) v
2012: 1 izvedba

Realizirano.
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Komentar
UP PEF
V letu 2012 so se cilji vključevanja univerze v kulturno dogajanje lokalnega okolja razširili tudi na
sodelovanje na lutkovnih festivalih. Pri tem izstopata:
- festival ANA BDI, ki je potekal kot del akcije popularizacije Umetnostne vzgoje v sodelovanju z
MIZKŠ in UNESCO, izvedeni sta bili dve predstavi.
- Zapikov Festival ustvarjalnosti, v okviru katerega je bila izvedena lutkovna matineja UP PEF s
tremi predstavami.
V letu 2012 so se cilji priprave kulturno-umetniškega programa prireditev za širšo javnost razširili tudi
na snovanje umetniških dogodkov v okviru informativnih dni. Študentje na inovativen način prikažejo
dosežke na področju umetnosti, v avtorsko zasnovanih lutkovnih predstavah in s poustvarjanjem
glasbe ter z oblikovanjem promocijskega gradiva, kot so zgibanke, plakati in druga slikovna gradiva v
povezavi s študijem na UP PEF.
Novost je tudi oblikovanje in izvedba celovitega kulturno-umetniškega programa na svečanih
podelitvah diplom diplomantom UP PEF. Študentje sodeluje kot glasbeniki, plesalci, recitatorji in
oblikovalci scene.
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6.3.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP FHŠ
Večino aktivnosti umetniške dejavnosti poteka v okviru ob študijske dejavnosti študentov ter v okviru
prireditev in dogodkov na UP FHŠ.
UP PEF
Umetniške dejavnosti na UP PEF so raznovrstne. Osrednji cilji dejavnosti so: seznanjanje študentov z
umetnostjo, spoznavanje izraznih sredstev in razvijanje umetniških praks, spodbujanje in razvijanje
umetniških potencialov študentov ter sooblikovanje umetniške identitete univerzitetnega prostora.
Študentom so nudene možnosti, da svoje že izražene ali na novo oblikovane interese za umetnost
ohranjajo in razvijajo v okviru študija in obštudijskih dejavnosti. Pri tem je upoštevana njihova
iniciativa, tako pri vsebinski zasnovi umetniških dogodkov kot pri oblikovanju novih izbirnih predmetov
s področja umetnosti.
Umetniški dosežki študentov se najpogosteje kažejo v avtorsko zasnovanih likovnih razstavah,
lutkovnih, glasbenih in plesnih predstavah ter v izvedbah recitalov, pravljičnih uric in pogovorov z
literati. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se v okviru ustaljenih umetniških dejavnosti posodabljajo
vsebine in pristopi ter povečuje kvaliteta izvedb. O kvaliteti umetniškega delovanja študentov pod
mentorstvom visokošolskih učiteljev pričajo prejeta priznanja in nagrade.
Nekateri umetniški dogodki so zasnovani na povezovanju različnih umetnosti, kot na primer likovne in
glasbene (otvoritve razstav); dramske, likovne in glasbene (lutkovne predstave); književnosti in likovne
umetnosti (recitali). Izpostaviti želimo tudi uspešno snovanje in izvajanje celovitih kulturno-umetniških
programov,izvedenih v okviru informativnih dni in slavnostnih podelitev diplom. Pri realizaciji predstav
imajo pomembno vlogo učitelji mentorji.
UP PEF postaja vse bolj prepoznavna na področju lutkarstva. V okviru študija in izbirnih predmetov
imajo študente možnost, da se seznanijo s celotnim procesom nastajanja lutkovne predstave in njene
realizacije. Produkcije predstav so bile izvedene za širšo javnost, na različnih lutkovnih festivalih.
Pripravljajo se tudi izhodišča za sodelovanje z Gledališčem Koper in lutkovnimi festivali.
Potrebno kredibilnost imajo tudi likovne dejavnosti. Umetniške veščine in s tem izrazno komunikacijski
dialogi pridobivajo na kakovosti in predstavnosti. Nadaljnji razvoj je povezan z reševanjem prostorske
problematike. Pedagoška fakulteta z ureditvijo atrija v razstavni (galerijski) prostor in možnostjo širitve
v prostore UP, nudi pogoje, da študentje svoja spoznanja in umetniške dosežke, ki jih usvajajo skozi
študijski proces, predstavijo in ovrednotijo. Pozornost se posveča tudi umetniškim praksam, ki jih
razvijajo učitelji in strokovni sodelavci z namenom biti ustvarjalen, aktualen in kompetentni akter
umetnosti ter sooblikovalec umetniške identitete univerzitetnega prostora.
Na področju besedne umetnosti študentje negujejo stik z aktualnimi dogodki in literarnimi dosežki v
tematsko zasnovanih pogovorih z avtorji literarnih del in uredniki periodike za otroke. Na literarnih
srečanjih poustvarjajo literarna dela z otroka in spoznavajo smeri literarnega ustvarjanja.
Ugotavljamo, da so bili v letu 2012 realizirani vsi načrtovani cilji na področju umetniških dejavnosti.
Preseženi so bili cilji na področju glasbene umetnosti. Podvojilo se je število študentov, ki sodelujejo v
Akademskem pevskem zboru Univerze na Primorskem. Oblikovale so se nove vokalne in vokalnoinstrumentalne skupine, kar kaže na potrebo po širitvi ciljev na aktivnosti, kot so na tematski glasbeni
večeri, izmenjava izkušenj in dosežkov z glasbenimi umetniki in pogostejše sodelovanje na javnih
koncertih in prireditvah.
Težave zaznavamo predvsem kot omejitve, povezane s prostorsko stisko fakultete in neprimernostjo
prostorov za izvajanje študijskega programa s področja umetnosti. Prav tako velja omeniti
pomanjkanje prostorov za galerijsko in koncertno dejavnost. Za nadaljnje razvijanje umetniških praks
ter snovanje novih študijskih programov je potrebna širitev študijskega področja UP PEF na področje
umetnost.
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6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izpolnjevanje članskih
obveznosti in pravic v
univerzitetnih mrežah v
geografsko-političnem
prostoru Alpsko-jadranske in
Donavske regije ter
Sredozemskega bazena

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje v Donavski
rektorski konferenci (DRC)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic

Realizirano.

Sodelovanje UP v The
Mediterranean Universities
Network for Sustainable
development (SD) focusing
on Education for Sustainable
Development (ESD)

Realizirano.

Sodelovanje UP v
Mediterranean Universities
Union (UNIMED)

Realizirano.

Sodelovanje v Rektorski
konferenci univerz AlpeJadran (AARC)

Realizirano
Obrazložitev:
Udeležba na letni konferenci
AARC.
UP FHŠ

Razvoj specifične
raziskovalne in pedagoške
dejavnosti

Sodelovanje z drugimi
univerzami v tujini

Realizirano.

Postavitev smernic
raziskovanja in sodelovanja
pri širjenju znanja

Prizadevanje za sodelovanje
na mikro ravni preko
izmenjave raziskovalcev in
predavateljev z drugimi
univerzami

Realizirano.

Sodelovanje na makro ravni
preko institucionalnega
povezovanja
UP FTŠ TURISTICA
Članske obveznosti v 2011:
poleg članstev v
mednarodnih turističnih
organizacijah (ATLAS,
AEHT, UN WTO in AIEST)
še pridružitev k Mreži znanja
UN WTO

Povečati članske obveznosti
v 2012: vzpostaviti 2 novi
članstvi in aktivno
sodelovanje v vzpostavitvi
Mreži znanja UN WTO za JV
Evropo

Realizirano.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
UP REKTORAT

Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov:

Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov v letu 2011: 6

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je UP sklenila 14
meduniverzitetnih
sporazumov o sodelovanju.

Od ustanovitve do 2011: 46,
od tega 5 v letu 2011
Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Neusklajena ponudba
promocijskega gradiva UP in
članic UP

Okrepljena in usklajena
ponudba UP promocijskega
gradiva in članic UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nova predstavitvena brošura
UP za tuje študente Welcome Guide for
Exchange Students, ki
vsebuje predstavitve vseh
članic UP.
Različni letaki in promocijska
gradiva v angleščini s
predstavitvijo ponudbe UP.
Še vedno nezadostna
ponudba promocijskega
gradiva članic v angleščini.

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V okviru Štipendijskega
sklada UP je UP FAMNIT
štipendiral 2 študenta iz
tujine.

UP FM
Akcijska strategija
Internacionalizacija UP FM:
potrditev osnutka

Število mednarodnih
akreditacij:0

Akcijska strategija
Internacionalizacija UP FM:
uskladitev s cilji sprejete
strategije UP, osvežitev

Delno realizirano.

Število mednarodnih
akreditacij:0, vendar
zaključujemo s postopkom
za pridobitev 2 zunanjih
akreditacij

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Končna oblika strategije
internacionalizacije še ni
sprejeta.

Obrazložitev:
Sprejeta odločitev, da se
najprej pridobi ena zunanja
akreditacija, ki je v postopku
pridobivanja.

UP FTŠ TURISTICA
Vzpostavljanje stikov v letu
2011

Vzpostavitev sodelovanja z
drugimi študentskimi domovi
v tujini

Sodelovanje na
konferencah, seminarjih,
sejmih, projektih alpskojadranskega področja

Realizirano.
Obrazložitev:
Prijave ARRS projektov,
sodelovanje na konferencah,
seminarjih, sejmih, projektih.

UP SD
Ni posebnih oblik sodelovanj

Izmenjava izkušenj in dobrih
praks, medsebojna
promocija

Realizirano.
Obrazložitev:
UP ŠD so konec leta 2012
soustanovili prvo Združenje
ŠD Slovenije, kjer UP ŠD
sodelujejo in izmenjujejo
dobre prakse.

Promocija fakultete in
študijskih programov

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

UP FAMNIT
Promocijski material v
angleškem tujem jeziku

Pripravljen in distribuiran
promocijski material v
angleškem jeziku

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP FHŠ. V
letu 2011:

Nadaljevanje s promocijo
znanstvenih rezultatov UP
FHŠ

Realizirano.

UP FHŠ
Realizirano.

- Intervju na radiu AGORA
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
(zamejski radio na
avstrijskem Koroškem). 2
urna oddaja, 10.00-12.00,
intervju posnet 17.
septembra 2011, Tomaž
Grušovnik,

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

- Strokovna ekskurzija
študentov ADS v
Makedonijo med 15. -23. 4.
2011, ogledi najdišč in
terensko delo v sodelovanju
z Muzejem Makedonije iz
Skopja,
- Strokovna ekskurzija
študentov ADS v Srbijo, 24.
29. 10. 2011, ogledi najdišč
in terensko delo v
sodelovanju z Inštitutom za
arheologijo iz Beograda,
- Poletna šola muzeologije,
Piran, 2. – 5. 6. 2011 –
izvedba mednarodnega
modula – predavateljica iz
Museumsakademie
Joanneum Dr. Bettina
Habsburg-Lothringen
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6.4.1 PROGRAMI MOBILNOSTI
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izboljšati organizacijo in
kakovost dela na področju
mednarodnih izmenjav
(študentov in učiteljev)

Skrb za izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih v
tujini

Zagotoviti kakovost izvajanja
obstoječih študijskih
programov z izvajanjem
predmetov v tujem jeziku

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Študentski informacijski
sistem za študente in učitelje
dostopen le v slovenskem
jeziku (navodila, meniji ipd.)

Študentski informacijski
sistem za študente in učitelje
dostopen tudi v angleški
različici (navodila, meniji
ipd.)

Realizirano.

UP REKTORAT
2011: izmenjave v okviru
programa VŽU-Erasmus se
je udeležilo cca. 30 učiteljev
in 10 strokovnih sodelavcev

Udeležba 35 zaposlenih
učiteljev in 12 strokovnih
sodelavcev na izmenjavah v
okviru programa VŽUErasmus

Delno realizirano.
Obrazložitev:
54 učiteljev in 7 strokovnih
sodelavcev, ki so odšli na
izmenjavo v tujino.

UP FVZ
Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena
nega: v letu 2011 sta dve tuji
predavateljici izvedli (svoja)
predmeta v angleškem
jeziku.

Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega
z izvedbo dveh (2)
predmetov v angleškem
jeziku

Realizirano.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Informatizacija dela na
področju mednarodne
mobilnosti

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT, ČLANICE UP
Ni vzpostavljena
informacijska podpora za
spremljanje mednarodne
mobilnosti

Vzpostavitev informacijske
podpore za spremljanje
mednarodne mobilnosti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Predstavitev možnosti s
strani UP FTŠ Turistice za
skupni informacijski sistem
preko google online podpore
ter dogovori z UP Famnit
glede možnosti vzpostavitve
lastnega sistema. Z vsemi
fakultetami UP je potrebno
doreči načrt sofinanciranja.

UP FAMNIT
Dokumenti in evidence o
študentih na izmenjavah se
vodijo le v papirni obliki

Vodenje podatkov in
evidenca mobilnosti prek
Študentskega
informacijskega sistema
(ŠIS)

Realizirano.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

2 mednarodni spletni strani

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP FENIKS ni delovala kot
samostojna članica, zato ni
mogla samostojno razviti
spletnih strani za promocijo
mednarodne mobilnosti.

Zagotoviti kader in

UP FAMNIT
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
infrastrukturo za
uresničevanje ciljev in nalog
Programa
internacionalizacije UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Fakulteta nima strokovne
službe za področje
mednarodnega sodelovanja
in mobilnosti

Ciljna vrednost v letu 2012
Vzpostavitev ustrezne
službe za področje
mednarodnega sodelovanja
in zaposlitev strokovnega
sodelavca za področje
mednarodnega sodelovanja
in mobilnosti
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Sestanki in izbor ustreznega
kadra

Zagotoviti ustrezen in
usposobljen kader

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Delno sofinanciranje kadra
za delo na VŽU projektih
(LdV, Erasmus, Erasmus
IP).

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izboljšati organizacijo in
kakovost dela na področju
mednarodnih izmenjav
(študentov in učiteljev)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Institucionalni koordinator
Erasmus mobilnosti na
rektoratu UP in koordinatorji
na članicah univerze

Vzpostavljeno skupno
upravljanje mednarodne
mobilnosti na ravni UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vzpostavljene so enotne
evidence na ravni UP,
pripravljen je predlog
reorganizacije dela z
namenom večje
učinkovitosti.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati mednarodno
mobilnost kadra in študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

Število outgoing študentov,
2010/11: 84

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

Število outgoing profesorjev
2010/2011: cca. 30
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8

Realizirano.
Obrazložitev:
Število incoming študentov
2011/2012: 197 (več kot
10% rast)
Število outgoing študentov,
2011/2012: 89 (10% rast ni
dosežena)
Število incoming profesorjev
2011/2012: 97 (več kot 30%
rast)

Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10

Število outgoing profesorjev
2011/2012: 54 (več kot 30%
rast)
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2011/2012: 10
(30% rast)
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2011/2012:7
(30% rast ni dosežena)

Izveden interni razpis in
prijava na nacionalni razpis

Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v letu 2011

programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v 2012.

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2011/12 na
razpis Evropske komisije za
VŽU Erasmus

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2012/13 na
razpis Evropske komisije za
VŽU erasmus

Sodelovanje 4 članic UP v
programu CEEPUS v letu
2011

Povečati število članic UP, ki
sodelujejo v programu
CEEPUS v letu 2012: 5

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na novo se je v program
CEEPUS vključila ena
članica UP, vendar pa ena
izmed članic UP, ki so že
bile vključene v program
CEEPUS, v le-tem v letu
2012 ni sodelovala.

UP ni vključena v program
ATLANTIS

Vključitev UP v program
ATLANTIS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Programa ATLANTIS ni več.

Neenaki namestitveni pogoji
za tuje študente na
slovenskih univerzah

Enaki namestitveni pogoji za
vse tuje študente na
slovenskih univerzah

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP še vedno nima dovolj
namestitvenih kapacitet za
(tuje) študente, na kar je že
opozorila pristojne organe.

Zagotovitev 25 potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje za študijsko leto
2011/12

Zagotovitev potrebnih ležišč
za incoming študente in
profesorje v študijskem letu
2012/2013

Realizirano.

UP FHŠ
Število študentov UP FHŠ,
ki opravljajo del študija v
tujini:

Število študentov UP FHŠ,
ki opravljajo del študija v
tujini:

leto 2010/2011:

leto 2011/2012:

30 študentov

29 študentov (20 študentov
na študijski izmenjavi in 9
študenti na praksi)

(26 študentov na študijski
izmenjavi in 4 študenti na
praksi);

Delno realizirano.
Obrazložitev:
20 udeležencev.

1 študentka na poletni šoli v
Grčiji
Število tujih študentov, ki
opravijo del študija na UP
FHŠ: leto 2010/2011: 28
tujih študentov (26 študentov
na študijski izmenjavi in 2
študenta na praksi), 27 tujih
udeležencev poletne šole
META humanistika

Število tujih študentov, ki
opravijo del študija na UP
FHŠ:
Leto 2011/2012: 29 tujih
študentov (28 študentov na
študijski izmenjavi in 1
študent na praksi);

Delno realizirano.
Obrazložitev:
39 tujih študentov in 28 tujih
udeležencev na poletni šoli
META humanistika 2012.

34 tujih udeležencev
mednarodne poletne šole
META humanistika 2012
Število diplomantov, ki so v
času študija del študija
opravili v tujini in pridobili
vsaj 1KT, leto 2010/2011: 10

Število diplomantov, ki so v
času študija del študija
opravili v tujini in pridobili
vsaj 1KT, leto 2011/2012: 12

Realizirano.
Obrazložitev:
20 diplomantov.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
diplomantov

diplomantov

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na UP FHŠ.

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na UP FHŠ.

leto 2010/2011: 17
predavateljev (12 Erasmus
in Ceepus, 5 podiplomski);

leto 2011/2012: 19
predavateljev (12 Erasmus
in Ceepus, 7 podiplomski)

12 predavateljev Erasmus
IP- poletna šola META
humanistika 2011

15 predavateljev Erasmus
IP-poletna šola META
humanistika 2012

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: leto 2010/2011:

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu: leto 2011/2012:

2 strokovna delavca

2 strokovna delavca

Število visokošolskih
učiteljev iz UP FHŠ, ki kot
gostujoči visokošolski učitelji
sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini.

Število visokošolskih
učiteljev iz UP FHŠ, ki kot
gostujoči visokošolski učitelji
sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini.

Leto 2010/2011:

Leto 2011/2012:

7 predavateljev (Erasmus in
Ceepus);

10 predavateljev (Erasmus,
Ceepus)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Realizirano.
Obrazložitev:
32 predavateljev (5
Erasmus, 14 IP poletna šola,
11 poletna šola Muzeologije
in Dokumentarni filmi na
Mediteranu, 2 podiplomski).

Realizirano.
Obrazložitev:
3 gostujoči strokovni
sodelavci.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
9 predavateljev.

2 Erasmus IP – poletna šola
v Grčiji
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu:

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu:

leto 2010/2011:

leto 2011/2012: 2 strokovna
delavca

4 strokovni delavci

Realizirano.
Obrazložitev:
2 strokovna sodelavca.

UP FM
Število izmenjav študentov –
outgoing (2011): 23

Število izmenjav študentov outgoing (2012): 25

Delno realizirano.
Obrazložitev:
20 izmenjav; kar nekaj
študentov se je v zadnjem
hipu odločilo, da na
izmenjavo, kljub odobritvi,
ne gre.

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - outgoing (2011):
14

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - outgoing (2012):
15

Realizirano.

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - outgoing
(2011): 27

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - outgoing
(2012): 28

Delno realizirano.

Obrazložitev:
18 izvedenih izmenjav.

Obrazložitev:
20 izvedenih izmenjav;
razlika med načrtovanim in
realiziranim številom izhaja
iz manjšega števila
realiziranih izmenjav
raziskovalcev.
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6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Število izmenjav študentov –
incoming (2011): 101

Število izmenjav študentov incoming (2012): 110
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
125 izmenjav študentov, od
tega 33 na poletni šoli.

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu) - incoming (2011):
17

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu) - incoming (2012):
18

Delno realizirano.

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2011): 18

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2012): 19

Delno realizirano.

Število dogodkov fakultete
za povečanje mobilnosti:
organizacija
»mednarodnega tedna«

Število dogodkov fakultete
za povečanje mobilnosti:
organizacija
»mednarodnega tedna«

Realizirano.

Obrazložitev:
10 incoming zaposlenih, ki
so sodelovali v pedagoškem
procesu.

Obrazložitev:
13 realiziranih izmenjav.

Obrazložitev:
UP FM je v januarju
organizirala Mednarodni
teden.

UP FAMNIT
5 študentov na izmenjavi v
tujini in 5 tuji študenti na
izmenjavi na fakulteti
(podatka veljata za študijsko
leto 2011/2012)

10 študentov na izmenjavi v
tujini in 6 tujih študentov na
izmenjavi na fakulteti

2 pedagoška delavca, ki
sodelujeta pri pedagoškem
procesu v tujini kot
gostujoča profesorja

6 pedagoških delavcev, ki
sodelujejo pri pedagoškem
procesu v tujini kot gostujoči
profesorji

Realizirano.

Mednarodna mobilnost
poteka le preko programa
Erasmus

Odhod študentov v tujino v
okviru drugih programov
mobilnosti

Delno realizirano.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V tujino je odšlo na
mobilnost le 5 študentov od
10-ih načrtovanih in na
fakulteti so bili le 4 študenti
na izmenjavi.

Obrazložitev:
UP FAMNIT je vzpostavila
sodelovanje v mreži znotraj
programa CEEPUS, ni pa
prišlo do dejanskih izmenjav
(outgoingi zaradi
pomanjkanja finančnih virov,
incomingi zaradi še
nepotrjenega termina
izvedbe dogodka).

UP PEF
Število izmenjav študentov
VŽU-Erasmus in CEEPUS:

Število izmenjav študentov
VŽU-Erasmus in CEEPUS:

2010/2011: 7 tujih študentov
na UP PEF

2011/2012: 10 tujih
študentov na UP PEF

2010/2011: 6 študentov UP
PEF v tujino

2011/2012: 2 študenta UP
PEF v tujino

Število izmenjav
visokošolskih učiteljev VŽUErasmus:

Število izmenjav
visokošolskih učiteljev VŽUErasmus:

2010/11: 9 tujih
visokošolskih učiteljev na
UP PEF

2011/2012: 10 tujih
visokošolskih učiteljev na
UP PEF

Delno realizirano.
Obrazložitev:
10 tujih študentov na UP
PEF,
1 študent UP PEF v tujino.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
3 tuji visokošolski učitelji na
UP PEF,
4 visokošolski učitelji z UP
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6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012

2010/2011: 4 visokošolski
učitelj z UP PEF v tujino

2011: 5 visokošolski učitelj z
UP PEF v tujino

Število izmenjav
nepedagoških delavcev
VŽU-Erasmus:

Število izmenjav
nepedagoških delavcev
VŽU-Erasmus:

2010/11: 0 tujih
nepedagoških delavcev na
UP PEF

2011/2012: 1 tuj
nepedagoški delavec na UP
PEF

2010/2011: 1 nepedagoška
delavka iz UP PEF v tujino

2011: 3 nepedagoški delavci
iz UP PEF v tujino
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
PEF v tujino.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
0 tujih nepedagoških
delavcev na UP PEF,
2 nepedagoška delavca z
UP PEF v tujino.

UP FTŠ TURISTICA
V programih mobilnosti
beležimo 32 študentskih in 7
učiteljskih izmenjav

V programih VŽU izmenjati
36 študentov in 10 učiteljev

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število incoming študentov
preseženo, realizacija 6
učiteljskih izmenjav od 10
načrtovanih.

UP FVZ
Povečati število mobilnih
študentov in učiteljev obeh
študijskih programov: leta
2011 je bilo izpeljanih 5
mobilnosti STA (3 v okviru
Erasmusa, 1 v okviru IP
HAE in 1 v okviru NFM). 1
mobilnost nepedagoškega
kadra je bila opravljena v
okviru NFM. 5 Mobilnosti
študentov je bilo opravljenih
v okviru Erasmusa, 4 v
okviru IP HAE

Število mobilnosti
pedagoškega osebja se bo
povečalo na 7

Realizirano.

Število mobilnosti
študentov se bo povečalo na
12
Izpeljana bo tudi 1 mobilnost
nepedagoškega kadra

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

5 zaposlenih

Delno realizirano.

3 študenti

Obrazložitev:
V sklopu VŽU-Erasmus je 1
študentka opravila semester
v tujini.
4 zaposleni so gostovali na
tuji univerzi kot predavatelji.
Delna realizacija zaradi
finančnih težav gostujočih
univerz.

Povečati mobilnost kadra in
študentov

UP FTŠ TURISTICA
V programih VŽU (Erasmus,
CEEPUS in LdV) povečati
mobilnost

Program VŽU-Erasmus 36
študentov, 10 učiteljev,
program CEEPUS 2
študenta in 1 učitelj, LdV 25
kandidatov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na področju izmenjave
študentov je začrtano število
preseženo, na področju
izmenjav učiteljev je bilo
realiziranih 6 izmenjav in v
okviru projekta LdV je na
usposabljanje odšlo 20
kandidatov.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

5 zaposlenih

Delno realizirano.
Obrazložitev:
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6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
4 zaposleni so gostovali na
tuji univerzi kot predavatelji.
Delna realizacija zaradi
finančnih težav gostujočih
univerz.

Povečati mobilnost
raziskovalcev

UP IAM
Bilateralni projekti in
promocije znanosti
zaključene v letu 2011 (24)

Bilateralni projekti in
promocije znanosti (26)

Realizirano.
Obrazložitev:
Bilateralni projekti in
promocije znanosti: 31.

Povečati mednarodno
mobilnost

UP FHŠ
EILC tečaji:

EILC tečaji:

Delno realizirano.

Leto 2011:

Leto 2012: 41 udeležencev

Obrazložitev:
37 udeležencev.

41 udeležencev
Razširitev mreže partnerjev
v tujino

UP REKTORAT
V letu 2011 je veljavnih 259
ERASMUS bilateralnih
sporazumov, v katere so
vključene članice UP

Povečanje števila
bilateralnih sporazumov za
10%

Realizirano.

UP FHŠ
Leto 2011:

Leto 2012:

Realizirano.

Erasmus bilateralne
pogodbe: 58

Erasmus bilateralne
pogodbe: 60

Obrazložitev:

CEEPUS mreže: 3

CEEPUS mreže: 2 (ena
mreža ni bila podaljšana)

83 Erasmus bilateralnih
pogodb in 3 CEEPUS
mreže.

UP FM
Število bilateralnih
sporazumov za mobilnost
(2011): 80

Število bilateralnih
sporazumov za mobilnost
(2012): 82

Realizirano.
Obrazložitev:
94 bilateralnih sporazumov.

Število krovnih sporazumov
na ravni fakultete (2011): 3

Število krovnih sporazumov
na ravni fakultete (2012): 3

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 UP FM ni
podpisala novih sporazumov
na ravni fakultete,
dogovarjala pa se je z
institucijo, s katero je bilo
pismo o nameri sklenjeno
januarja 2013. Leto 2012 je
bilo usmerjeno v tesnejše
sodelovanje z institucijami, s
katerimi so bili sklenjeni
sporazumi v preteklih letih.

Število pobud za podpis
krovnih sporazumov na ravni
univerze (2011): 1

Število pobud za podpis
krovnih sporazumov na ravni
univerze (2012): 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP FM v letu 2012 ni dala
nobene pobude za sklenitev
krovnih sporazumov na ravni
univerze.

Število mednarodnih
združenjih, v katerih smo
včlanjeni: 2

Število mednarodnih
združenjih, v katerih smo
včlanjeni: 2

Realizirano.

Število mednarodnih
akreditacij: 0

Število mednarodnih
akreditacij:0, vendar

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
nadaljujemo s postopkom za
pridobitev akreditacije
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Nadaljevanje postopka za
pridobitev akreditacije.

UP FAMNIT
24 bilateralnih sporazumov
sklenjenih v okviru programa
Erasmus s tujimi univerzami

Sklenitev 3 bilateralnih
sporazumov v okviru
programa Erasmus,
predvsem za nove študijske
programe

Realizirano.
Obrazložitev:
6 sklenjenih novih
sporazumov (in 5
podaljšanih sporazumov).

UP PEF
Število bilateralnih
sporazumov VŽU-Erasmus
– 2011: 20

Število bilateralnih
sporazumov VŽU-Erasmus
– 2012: 24

Realizirano.

Število na novo sklenjenih
bilateralnih sporazumov
VŽU - Erasmus – 2011: 4

Število na novo sklenjenih
bilateralnih sporazumov
VŽU - Erasmus – 2012: 5

Realizirano.
Obrazložitev:
7 na novo sklenjenih
bilateralnih sporazumov
VŽU Erasmus.

UP FTŠ TURISTICA
Vzpostavitev mreže
partnerjev izven EU

Izvedba obiskov in
sestankov za koordinacijo
partnerskih mrež

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Povezovanje s partnerji iz
ZDA (IUPUI in SDSU).

UP FVZ
Navezati stike s sorodnimi
institucijami preko mrež
Florence Network, DIETS in
ASPHER; v okviru
intenzivnih programov HAE
IP in PRO-ACTE ter
individualnih pobud:
sklenjeni so bili 4 novi
VŽU/Erasmus sporazumi in
ena krovna pogodba

Obnoviti tri VŽU-Erasmus
sporazume in skleniti vsaj
dva nova sporazuma

V letu 2011 so bili
sklenjenih 4 novi bilateralni
sporazumi v okviru
programa ERASMUS

V letu 2012 sklenitev 2 novih
bilateralnih sporazumov v
okviru programa ERASMUS
in vzpostavitev sodelovanja
na izobraževalnem in
raziskovalnem področju z
Medicinsko univerzo na
Dunaju (Medical Univerity of
Vienna)

Bilateralni projekti in
promocije znanosti
zaključene v letu 2011 (24)

Bilateralni projekti in
promocije znanosti (26)

Realizirano.
Obrazložitev:
Sklenjeni so bili 4 novi
sporazumi.

Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je presežen – sklenjeni
so 4 novi Erasmus
sporazumi.

UP IAM

Izvajanje obstoječih
evropskih projektov (8)

Izvajanje obstoječih
evropskih projektov (11)

Realizirano.
Obrazložitev:
Bilateralni projekti in
promocije znanosti: 31
Izvajanje obstoječih
evropskih projektov: 11

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
15 držav

Realizirano.
Obrazložitev:
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leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V sklopu akcije COST je bila
vzpostavljena obširna mreža
sodelujočih na področju
kolesarskih čelad in varnosti
v prometu. V sklopu mreže
INSHS pa se je sodelovanje
razširilo tudi na sodelujoče
izven Evrope.

Kazalniki mednarodne mobilnosti

(Kazalniki so prikazani v Excelovi datoteki v prilogi )
Komentar
UP FHŠ
V okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Erasmus je v letu 2011/2012 20 študentov UP FHŠ
opravilo del študijskih obveznosti (študij, praksa) v tujini in 39 tujih študentov pri nas. V letu 2012/2013
je načrtovano rahlo povečanje števila študentske mobilnosti, predvsem odhodov na izmenjavo v tujino,
in sicer: 29 študentov UP FHŠ in 26 tujih študentov (študij in praksa).
V okviru programa CEEPUS je v letu 2011/2012 7 tujih študentov opravilo del študijskih obveznosti na
UP FHŠ. V letu 2012/2013 se načrtuje nekoliko bolj uravnoteženo število mobilnosti: vsaj 3 študenti
UP FHŠ naj bi šli na izmenjave v tujino in 3 tuji študenti bodo prišli na UP FHŠ.
V okviru programa EILC je na fakulteti v letu 2012 gostovalo 37 študentov (2 izvedbena termina),
enako število udeležencev se načrtuje v letu 2013.
Število diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1KT, je bilo v letu
2011/2012 20. Toliko jih pričakujemo tudi v letu 2012/2013.
V okviru programa VŽU-Erasmus je v letu 2011/2012 odšlo na izmenjavo 9 visokošolskih učiteljev UP
FHŠ in 2 strokovni sodelavki (skupaj 11 udeležencev), na fakulteti pa je gostovalo 32 visokošolskih
učiteljev in 3 strokovni sodelavci (skupaj 35 oseb). V letu 2012/2013 se bo izmenjave udeležilo 11
visokošolskih učiteljev UP FHŠ in 2 strokovni sodelavki. Pričakuje pa se enako število strokovnih
sodelavcev in visokošolskih učiteljev kot v preteklem letu.
V okviru programa CEEPUS v letu 2011/2012 ni bilo izvedenih izmenjav visokošolskih učiteljev. V letu
2012/2013 se načrtuje po 1 izmenjavo visokošolskih učiteljev v obe smeri.
Poleg zgoraj naštetih mobilnosti gostujejo visokošolski učitelji na UP FHŠ tudi v okviru podiplomskih
študijskih programov oz. poletnih šol in delavnic kot gostujoči, izven standardnih programov
mobilnosti. V letu 2011/2012 je bila UP FHŠ uspešna na razpisu MVZT oziroma MIZKŠ za
sofinanciranje gostujočih predavateljev in prejela dodatna sredstva za pokritje stroškov 11 gostujočih
predavateljev.
Na poletni šoli v okviru IP Erasmus je bila v letu 2012 realizirana mednarodna poletna šola META
humanistika 2012, na kateri je sodelovalo 28 tujih študentov in 14 tujih predavateljev.
UP FM
UP FM je v letu 2012 sodelovala v programih izmenjav VŽU-Erasmus, CEEPUS, vršile pa so se tudi
izmenjave na podlagi projektov bilateralnega sodelovanja, ki ga financira ARRS in druge, ki so
financirane iz drugih virov. Vidnejši dosežek v letu 2012 je povečano število tujih študentov, ki so se
izobraževali na UP FM, to število je namreč precej preseglo načrt. Velika večina od teh je bila preko
programa VŽU-Erasmus (92), zgolj eden preko programa CEEPUS in 40 udeležencev poletne šole.
Kot pozitiven trend je opazna tudi rast števila zaposlenih učiteljev, ki se udeležujejo izmenjav preko
programa VŽU-Erasmus, izkoristili pa so tudi možnost izmenjave preko programa CEEPUS (1 učitelj).
Hkrati pa je opazno nekoliko manjše zanimanje za izmenjave študentov. Četudi se je v letu 2012
prijavilo na razpis večje število študentov od pričakovanega, je bilo realizirano manjše število
izmenjav. Ocenjuje se, da je poglavitni razlog pomanjkanje finančnih sredstev, ki jih potrebujejo za
življenje v tujini. Tudi v letu 2012 je UP FM izvajala aktivnosti (mednarodni teden), da bi študente
spodbudili k izmenjavam. UP FM vsako leto širi tudi nabor institucij, s katerimi sodeluje, tako je število
bilateralnih sporazumov naraslo na 94.
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UP PEF
Na področju VŽU-Erasmus izmenjav študentov UP PEF v tujino je bil cilj delno dosežen, saj so bili na
razpisu sicer izbrani štirje študenti, vendar so trije iz osebnih razlogov izmenjavo odpovedali. UP PEF
ocenjuje, da je razlog predvsem v tem, da je ta program študentom najbolj poznan in dovolj dobro
promoviran. Cilj glede števila tujih študentov, ki so prišli na UP PEF v okviru programa VŽU Erasmus,
pa je bil dosežen.
Število izmenjav visokošolskih učiteljev je delno realizirano. Zanimanje za izmenjave med
visokošolskimi učitelji UP PEF je bilo veliko in tudi število izmenjav je višje v primerjavi s prejšnjim
letom. Do odstopanj je prišlo zaradi dejstva, da je bilo od odobrenih oz. financiranih šestih izmenjav
izvedenih zgolj štiri. Do odpovedi je prišlo iz osebnih razlogov. V primerjavi z letom 2011 je naraslo
tudi število izmenjav nepedagoškega kadra, saj sta v okviru programa VŽU-Erasmus v tujino odšli 2
strokovni delavki. Na razpis so se sicer prijavili trije kandidati, vendar sta bili zaradi omejenih finančnih
sredstev na ravni UP odobreni samo dve izmenjavi.
UP PEF so v letu 2011/2012 obiskali trije tuji visokošolski učitelji, kar le delno izpolnjuje zastavljene
cilje. V okviru programa VŽU-Erasmus sta v pedagoškem procesu sodelovala dva visokošolska
učitelja, ena izmenjava pa je potekala v okviru projekta sofinanciranja vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 na UP.
Cilji glede sklenitve bilateralnih sporazumov so bili doseženi. Pri sklepanju novih bilateralnih
sporazumov se bo UP PEF osredotočala predvsem na sklepanje sporazumov s fakultetami, ki so
zanimive tako za študente kot za visokošolske učitelje.
UP FAMNIT
V okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus se je v študijskem letu 2011/12 študentskih izmenjav v
tujini udeležilo 5 od načrtovanih 10 študentov. Na UP FAMNIT so bili na izmenjavi 4 od načrtovanih 6
študentov.
Od načrtovanih 6 pedagoških delavcev, ki so sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji, je bilo realiziranih vseh 6 načrtovanih izmenjav.
V letu 2012 je prišlo do razširitve mreže partnerjev v tujini, saj je fakulteta sklenila 6 novih Erasmus
bilateralnih sporazumov in podaljšala veljavnost 5 sporazumov, ki so bili prvotno sklenjeni do leta
2013.
Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical
Sciences znotraj programa CEEPUS. V mreži UP FAMNIT sodeluje z načrtovano organizacijo Poletne
doktorske šole Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki bo predvidoma
trajala od 1.6. do 30.6.2013. Iz tega razloga znotraj programa mobilnosti CEEPUS v letu 2012 še ni
prišlo do dejanskih izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.
V študijskem letu 2011/12 se je 5 študentov UP FAMNIT udeležilo mednarodnih poletnih šol v tujini.
Študent 2. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika na UP FAMNIT se je
v času od 27. do 31.8.2012 udeležil Mednarodne poletne šole Metode v bioinformatiki v Tarragoni,
Španija. Dva študenta 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika na UP FAMNIT sta
se v času od 15.9. do 29.9.2012 udeležila gostovanja na University of the Basque country v Španiji, z
namenom izobraževanja pri prof. dr. Luis Martinezu Fernandezu na temo »Uporaba algebraičnih
konceptov v kombinatoriki«. Pri slednjem sta se na isto temo v času od 15.9. do 15.10.2012 udeležili
gostovanja tudi dve študentki 2. letnika magistrskega študijskega programa Matematičnih znanosti na
UP FAMNIT.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica sodeluje v programih VŽU (Erasmus in Leonardo da Vinci-LdV) in CEEPUS ter pri
izvedbi IP Erasmus poletnih šol. V okviru Erasmus izmenjav je na letni ravni bilo izvedenih 37
izmenjav domačih študentov in sprejetih 41 študentov partnerskih institucij (Erasmus in CEEPUS). V
okviru IP Erasmus projekta se je izvedla tematska poletna šola, kjer je sodelovalo 6 partnerjev iz
tujine. V letu 2012 je na UP FTŠ Turistici gostovalo 15 mednarodnih predavateljev, od tega 9 v okviru
programa Erasmus. S tem fakulteta vsako leto povečuje število mednarodnih predavateljev, ki na UP
FTŠ predavajo domačim študentom. V okviru programa LdV je v letu 2012 na usposabljanje v tujino
odšlo 20 kandidatov. Gre za usposabljanje v tujini za ciljno določene skupine kandidatov glede na
projektne kriterije. Nekateri od kandidatov so na podlagi uspešnega LdV usposabljanja pridobili
zaposlitev doma ali v tujini. UP FTŠ Turistica bo nadaljevala s trendom naraščanja mednarodnih
mobilnosti in še naprej dvigovala kvaliteto mednarodnih aktivnosti.
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UP FVZ
V okviru programa VŽU-Erasmus je bilo izpeljanih 13 mobilnosti študentov (9 incoming, 4 outgoing),
12 mobilnosti pedagoškega kadra (5 incoming, 5 outgoing) in 2 mobilnosti nepedagoškega kadra (1
incoming, 1 outgoing). V okviru dveh Erasmus Intenzivnih programov (HAE in PRO-ACTE) je bilo
izpeljanih 8 outgoing mobilnosti študentov in 2 outgoing mobilnosti pedagoškega kadra. Načrtovano
število vseh mobilnosti je bilo preseženo za 12% na račun incoming STA in STT mobilnosti (mobilnost
učiteljev z namenom predavanj in mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja), ki se jih ne da
predhodno v celoti predvideti.
UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
V okviru programa VŽU-Erasmus je bila v študijskem letu 2011/2012, v poletnem semestru, na
izmenjavi na Manchester Metropolitan University ena študentka. V zimskem semestru študijskega leta
2012/2013 sta bili na izmenjavi dve študentki na Univerzi v Zagrebu, kar pa se bo upoštevalo v LP
2013.
Zaposleni na UP FENIKS, ki so predavali v tujini, so to storili preko bilateralne pogodbe o sodelovanju
med UP FENIKS in Kineziološko fakulteto Univerze v Zagrebu.
Na poletni šoli Motor control summer school 2012 na Blatnem jezeru je zaposleni UP FENIKS
sodeloval kot slušatelj.
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6.4.2 EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati število prijavljenih
projektov članice na
mednarodne znanstvenoraziskovalne razpise

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU, leto
2011: 18 (12 v izvajanju, 2
prijavi neodobreni, 4 prijave
v fazi evalvacije)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU, leto
2012: 18 (8 v izvajanju, 10
prijav)

Delno realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP, leto
2011: /

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP, leto
2012: 1 prijava na 7OP
Marie Curie ITN

Realizirano.

Obrazložitev:
16 (11 v izvajanju, 5 prijav).

Obrazložitev:
1 izvedba projekta 7.OP
Marie Curie.

UP FM
Število prijav na
mednarodne razpise:

Ohranjanje števila prijav

Delno realizirano.
Obrazložitev:

7 OP (2011,3)

Program Čezmejnega
sodelovanja (Interreg),
South East Europe in
Central Europe ni objavil
javnega razpisa v letu 2012.

LLL (2011, 3)
INTERREG (2011,7)
CE(2011,1)
SE(2011,3)
UP PEF
Število prijav na
mednarodne znanstveno
raziskovalne razpise – 2011:
8

Število prijav na
mednarodne znanstveno
raziskovalne razpise – 2012:
5

Realizirano.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU 2011:
5

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU 2012:
6

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2012
izvajala 5 mednarodnih
projektov.

UP FTŠ TURISTICA
Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2011: 15

Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2012: 16

Realizirano.
Obrazložitev:
Prijavljenih 16 mednarodnih
projektov.

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2011 v
katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2012 v
katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

Realizirano.
Obrazložitev:
Sodelovanje v 3
mednarodnih projektih.

UP FVZ
Število mednarodnih
projektov v okviru EU: v letu
2011 je kot sodelujoča
organizacija UP FVZ izvajala
štiri (4) mednarodne
projekte: Znanstveno
raziskovalno sodelovanje s
Finsko, MNT ERA Surfuncti,
Trans2care in Cost Action:
European network for
development of

Pet (5) mednarodnih
projektov v okviru EU:
nadaljevanje projektov v letu
2011 ter pridobitev enega
novega

Realizirano.
Obrazložitev:
UP FVZ je obdržala stare
projekte in prijavila nove, ki
pa so še v fazi evalvacije.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
electroporation-based
technologies and treatments
(EP4Bio2Med)

Ciljna vrednost v letu 2012

183

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
UP ZRS je v letu 2011
uspešno izvajal 19
bilateralnih projektov

Uspešno izvajanje
obstoječih bilateralnih
projektov in povečanje
števila novih bilateralnih
projektov ter prijav v
partnerstva 7OP in ERC

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 se je v okviru
UP ZRS izvajalo 15
bilateralnih projektov.
Uspešno je bilo pridobljenih
8 novih projektov in na
ARRS prijavljenih več
predlogov razpisanih
projektov.

UP IAM

Večja prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (3)

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (5)

Delno realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP (3)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP (4)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (5)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (7)

Odstopanje v realizaciji je le
pri projektih 7.OP in EU
projektov, saj so prijave
oddane, a so še v fazi
ocenjevanja.

Število bilateralnih
sodelovanj (12)

Število bilateralnih
sodelovanj (14)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (27)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (29)

Obrazložitev:

UP FHŠ
Prijave za mednarodne
raziskovalne štipendije v letu
2011: 1 odobrena prijava Humboldtova štipendija (dr.
Borut Klabjan) za 8
mesečno raziskovalno
bivanje v Berlinu

Prijave za mednarodne
raziskovalne štipendije v letu
2012: 1 prijava

Realizirano.
Obrazložitev:
Humboldtova štipendija
(dr. Lenart Škof).

UP FM
Število objav raziskovalcev v
mednarodnih revijah (2011,
18 člankov)

Ohranjanje števila objav

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
z visokim faktorjem vpliva

Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
z visokim faktorjem vpliva

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 so raziskovalci
UP FTŠ Turistice pripravili in
oddali v evalvacijo številne
članke na različne revije s
faktorjem vpliva.

UP FVZ
Udeležba na mednarodnih
konferencah, posvetih: v letu
2011 udeležba na 17
dogodkih, od tega dva (2)
znanstvena in strokovna
sestanka v organizaciji UP
FVZ

Udeležba na dvajsetih (20)
dogodkih - mednarodnih
konferencah, posvetih; od
tega trije (3) mednarodni
znanstveni sestanki v
organizaciji UP FVZ

Realizirano.
Obrazložitev:
Udeležba na 19 dogodkih,
organizacija Študentske
konference, Slovenskega
dneva dietetike
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS.

UP IAM

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore
naravnega in kulturnega
stika

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (3)

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (5)

Delno realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu (3)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu (4)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (5)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (7)

Odstopanje v realizaciji je le
pri projektih 7.OP in EU
projektov, saj so prijave
oddane, a so še v fazi
ocenjevanja.

Število bilateralnih
sodelovanj (12)

Število bilateralnih
sodelovanj (14)

Število promocij znanosti
(12)

Število promocij znanosti
(12)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (27)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (29)

Obrazložitev:

UP FHŠ
Sodelovanje z UP ZRS in
ostalimi članicami UP pri
postavljanju meril in
strateških ciljev

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanje z UP ZRS in
ostalimi članicami UP pri
doseganju strateških ciljev

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2011: 15

Število prijavljenih
mednarodnih projektov v
okviru EU 2012: 16

Realizirano.
Obrazložitev:
Prijavljenih 16 mednarodnih
projektov.

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2011 v
katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

Število mednarodnih
projektov v okviru EU 2012 v
katerih članica sodeluje kot
partner projekta ali kot
vodilni partner: 2

Realizirano
Obrazložitev:
Sodelovanje v 3
mednarodnih projektih.

UP FVZ
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira UP FVZ: v letu
2011 sta bila organizirana
dva (2) znanstvena sestanka
z mednarodno udeležbo

Trije (3) znanstveni sestanki
(mednarodni in z
mednarodno udeležbo) in en
(1) strokovni sestanek

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Organizacija Študentske
konference, Slovenskega
dneva dietetike
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS; cilj 4-ih dogodkov ni
bil realiziran zaradi ukrepov
ZUJF.

UP ZRS
UP ZRS uspešno sodeluje s
številnimi mednarodnimi
raziskovalnimi ustanovami

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi ustanovami in
vzpostavljeni stiki z novimi

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bilo uspešno
izvedenih več izmenjav
raziskovalcev z namenom
mednarodnega sodelovanja
v luči doseganja skupnih
ciljev.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

V letu 2011 je bil v sklopu
UP ZRS vzpostavljen
Mednarodni znanstvenostrokovni center kot
organizacijska enote članice

Vzpostavljena še enega
mednarodno znanstvenostrokovnega centra kot
organizacijske enote članice
UP (UP ZRS)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ustanovitev Centra
mediteranskih kultur (CMK)
v sklopu projekta SIGMA2
kot organizacijske enote
članice je bila uvrščena na
sejo znanstvenega sveta UP
ZRS v januarju 2013 (in
izvedena).

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati število objav v
priznanih mednarodnih
revijah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI (2010: 7, v letu
2011 še ni podatka)

Pričakuje se vsaj enako
število objav na
posameznega raziskovalca

Realizirano.

UP PEF
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15, 2010: 25

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15, 2011: 30

Realizirano

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI-2011: 3 in
AHCI – 2011: 0

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2012: 4 in
AHCI 2012 : 1

Delno realizirano

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca –
2001-2011: 2,1

V letu 2012 je načrtovano
povečanje povprečnega
števila citatov na
registriranega raziskovalca

Realizirano.

Obrazložitev:
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15 2012: 37.

Obrazložitev:
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2012: 9 in
AHCI 2012 : 0.

Obrazložitev:
Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca –
2003-2013: 1,78.

UP FTŠ TURISTICA
Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva

Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 so raziskovalci
UP FTŠ Turistice pripravili in
oddali v evalvacijo številne
članke na različne revije s
faktorjem vpliva.

UP FVZ
V letu 2011 so člani
raziskovalne skupine UP
FVZ objavili 22 prispevkov v
znanstvenih revijah, ki se
uvrščajo v mednarodno

V letu 2012 bodo člani
raziskovalne skupine UP
FVZ objavili 30 prispevkov v
znanstvenih revijah, ki se
uvrščajo v mednarodno

Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP FVZ so
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
bazo

Ciljna vrednost v letu 2012
bazo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
objavili 21 prispevkov, ki se
uvrščajo v mednarodno
bazo: 16 SCI, 2 SSCI, 3
MBP. V objavo je bilo
sprejetih več kot 20 člankov,
ki pa v letu 2012 še niso bili
objavljeni. Zaposleni so
objavili svoje znanstvene
prispevke v šestih
monografijah, zato se
ocenjuje, da je cilj dosežen.

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS
aktivno objavljajo v številnih
priznanih mednarodnih
revijah

Povečanje števila objav
raziskovalcev v priznanih
mednarodnih revijah v letu
2012

Realizirano.
Obrazložitev:
Večje število objav v revijah,
indeksiranih v bazah SCIE,
SSCI in A&HCI (60),
povečano število SICRIS
točk 82,4) in normiranih
citatov (12,6) na
raziskovalca v 2012 kot v
letu 2011 (41 člankov; 8,9
NC; 50,3 SICRIS točk).

UP IAM

Sodelovanje z mladimi
slovenskimi doktorji
znanosti, ki se po študiju v
tujini vračajo v Slovenijo

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v letu 2011 =
37,07 točk

Povečanje števila točk za
3%

Realizirano.

Povečanje števila objav za
3%

Realizirano s presežkom.

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI
(leto 2011) = 55 objav,
povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let od 20012011) =80,07

Povečanje števila citatov na
registriranega raziskovalca
za 3%

Obrazložitev:

UP FM
Število raziskovalcev, ki so
študirali v tujini in so
zaposleni na UP FM v letu
2011: 0

Povečati stanje iz leta 2011
na 1

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Na UP FM v letu 2012 ni bilo
zaposlovanja novih
raziskovalcev (le 2 MR).

UP FTŠ TURISTICA
Spremljanje mladih
doktorjev znanosti, ki
študirajo v tujini

Sodelovanje v obliki video
konferenc in skupnih objav v
mednarodno priznanih
revijah

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 UP FTŠ
Turistica ni objavila
nobenega članka v
mednarodno priznanih
revijah s kakšnim
slovenskim doktorjem
znanosti iz tujine.

UP FVZ
/

V letu 2012 bo UP FVZ
aktivno pristopila k
privabljanju v tujini delujočih

Realizirano.
Obrazložitev:
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012
mladih slovenskih
raziskovalcev.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Na spletni strani UP FVZ je
bilo objavljeno vabilo
slovenskim raziskovalcem v
tujini.

UP IAM
Obstoječe stanje (6)

Povečati število za 2%

Realizirano.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Zagotoviti infrastrukturne
pogoje za razvoj
mednarodnih dejavnosti UP
in članic UP

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
/

Okrepitev kadra za
evropske projekte v okviru
Sektorja za mednarodno
sodelovanje UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Omejitve ZUJF.

UP FHŠ
Obseg ustreznih prostorov in
opreme za mednarodno
delovanje UP in članic UP,
leto 2011: pisarna za Službo
za mednarodno sodelovanje
in razvoj in 2 zasedeni
delovni mesti

Obseg ustreznih prostorov in
opreme za mednarodno
delovanje UP in članic UP,
leto 2012: pisarna za Službo
za mednarodno sodelovanje
in razvoj s tremi delovnimi
mesti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pisarna za Službo za
mednarodno sodelovanje in
razvoj ima zasedeni samo
dve delovni mesti.

UP FM
UP FM nima vseh
infrastrukturnih pogojev za
izvedbo evropskih projektov

Vzpostavitev projektnih
portalov
Delni razvoj IS za finančno
vodenje evropskih projektov

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni bilo finančnih virov.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Oblikovanje predlogov za
razrešitev zakonskih ovir k
internacionalizaciji UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Ni izoblikovanih predlogov
sprememb za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP je opravila razgovore na
MZZ glede dolgotrajnih
postopkov pridobivanja vseh
potrebnih dovoljenj za
bivanje in delo tujcev v RS.
MIZKŠ bi že januarja 2012
moralo izdati pravilnik, ki mu
ga nalaga Zakon o tujcih, o
čemer je UP že večkrat
opozorila MIZKŠ, a rešitve
oz. odgovora, kljub
urgencam, še ni.

Kazalniki za evropske in druge mednarodne projekte na področju
(Kazalniki so prikazani v Excelovi datoteki v prilogi)
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Komentar
UP FHŠ
UP FHŠ je v letu 2012 realizirala tudi naslednje aktivnosti, ki jih v Letnem programu dela 2012 ni
načrtovala:
- uspešna prijava na razpis MIZKŠ za izvedbo mednarodnih poletnih šol in posledično izvedba
poletne šole »Muzeologija 2012« v Piranu ter »Dokumentarni film na Mediteranu«;
- uspešna prijava na razpis programa Tempus – projekt BIHERIT;
- izvedba poletne šole IP Erasmus MEDI 2012 in uspešna odobritev prijave poletne šole META
2013.
UP FM
UP FM je v letnem programu dela za leto 2012 načrtovala, da bo v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem
štirih mednarodnih razvojnih projektov s področja izobraževanja. Tako je v letu 2012 sodelovala v
štirih mednarodnih projektih s področja študijske dejavnosti z EU (CSF, Dialogue, IForest in Tempus:
DL@WEB) in realizirala načrtovani cilj.
UP FAMNIT
UP FAMNIT je leta 2012 pričela izvajati projekt Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007-2013 »Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj
obnovljivih virov energije« (EnergyViLLab). Nosilna institucija je Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija, kot partnerske institucije pa poleg
UP FAMNIT sodelujejo še 4 partnerji iz Slovenije ter 10 partnerjev iz Italije. V letu 2012 je fakulteta
nadaljevala tudi z izvajanjem znanstveno-raziskovalnega sodelovanja (bilaterala ARRS) med RS in
Republiko Indijo. Nosilec projekta je doc. dr. Enes Pašalić, naslov projekta pa Kriptografsko
pomembne Boolove funkcije z aplikacijo v točkovnih in bločnih šifrah.
Poleg navedenih aktivnosti posamezni visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo v projektih, ki jih
izvaja UP IAM. Sodelovanje med članicama UP poteka na podlagi Memoranduma o medsebojnem
sodelovanju na področjih interesa UP FAMNIT in UP IAM, podpisanega dne 2.12.2008.
UP FTŠ TURISTICA
UP FTŠ Tursitica je v letu 2012 izvedla naslednje projekte: 1) T-lab (Program: Čezmejno sodelovanje
Slovenija – Italija 2007 – 2013; trajanje: 10.11.2011 - 9.11.2014; vodja projekta na UP FTŠ Turistici:
mag. Dejan Križaj; vodilni partner: Slovenska turistična organizacija), 2) Zero Waste (Program: IPA
ADRIATIC; trajanje: 1.10.2012 – 30.6.2015; vodja projekta na UP FTŠ Turistici: izr. prof. dr. Tadeja
Jere Lazanski; vodilni partner: FTHM Opatija), 3) Elektronski mobilni turistični vodnik (trajanje:
1.10.2012 – 31.8.2013; vodja projekta na UP FTŠ Turistici: prof. dr. Anton Gosar; vodilni partner: UP
FTŠ Turistica, partnerji projekta: Institut Jožef Stefan in Občina Litija); prijavila pa naslednje projekte:
Boost, Innovate, Conduct and Structuring tourism and hospitality sector (akronim: DIAS) Program TEMPUS IV,
Turizem kot skupna (kulturna) dediščina obalnega dela istrskega polotoka (HISTUR) - 3. javni
razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Pospeševanje podjetništva v turizmu na podeželju (HINT-LAB) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007
– 2013,
Valorizacija kulturne in naravne dediščine z vključevanjem tradicionalnih oblik mobilnosti v
trajnostno turistično ponudbo čezmejne destinacije Istra - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 –
2013,
Tradicionalna pustna kultura Kastavščine in Brkinov kot model dediščinskega turizma na
čezmejnem področju (PusTTur) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Dve državi - eno morje: doprinos za trajnostni razvoj morja z izobraževanjem otrok in odraslih
(AQUANET) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Kamen Krasa, Istre in Kvarnerja – ohranjanje dediščine in ozaveščanje o tradicionalnih tehnikah,
pridobivanju in uporabi kamna (KAMEN-MOST) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Benchmarking hrvaških in slovenskih hotelskih podjetij s ciljem povečanja njihove konkurenčnosti
in učinkovitosti (CrossBench) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Obogatitev visoke turistične gastronomije s proizvodi z identiteto Istre in Krasa (GASTRO RURAL) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
Po poteh istrske malvazije (Malvasia Tour-Istra) - 3. javni razpis IPA SLO-HR 2007 – 2013,
“Wine Lovers” – Support international thematic products and establishment of wine tourism”
(Acronym: iWINEs) – DG Enterprise,
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“Natural thematic tourism products in South East Europe” (Acronym: NaTour) - DG Enterprise,
Adriatic Network on Sustainable Tourism (AdriNeST) - Calls for strategic projects IPA ADRIATIC,
Tourism management and environmental education for a sustainable Adriatic (TOMESA) - Calls
for strategic projects IPA ADRIATIC,
Kreativna jedra – skupna prijava UP na razpis: Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder,
Kulturni turizem – skupna prijava UP na razpis: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih
2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.

V okviru evropskih in drugih mednarodnih projektov na področju izobraževanja je UP FTŠ Turistica v
letu 2012 dodatno načrtovala izvedbo več projektov, in sicer:
Projekt »Razvoj kakovostne avtentične turistične ponudbe v Goriških Brdih«, ki je bil prijavljen v
okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih
razlik v razširjeni Evropski uniji - Sklad za NVO in Sklad za male projekte v okviru partnerstva v
Sloveniji – projekt ni bil odobren;
Projekt »Postavitev kakovostnih marketinških temeljev za razvoj turizma v Deželnem naravnem
rezervatu Doberdobskega in Prelosnega jezera ter v Botaničnem vrtu Carsiana«, ki je bil prijavljen
v okviru javnega razpis za razpisno področje A v letu 2012: finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu – projekt ni bil odobren;
Projekt Slovenski študentje turizma in njihov vstop na trg dela EU, ki je bil prijavljen v okviru
javnega razpisa Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva« - projekt je bil odobren in se je začel izvajati 1.5.2012, traja pa do 5.3.2013.
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6.4.3 DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore
naravnega in kulturnega
stika –

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
3 prijavljeni mednarodni
projekti na temo prostorov
naravnega in kulturnega
stika

Vsaj 1 odobren mednarodni
projekt na temo prostorov
naravnega in kulturnega
stika.

Realizirano.
Obrazložitev:
Odobren je bil mednarodni
projekt Living Landscape
(Interreg Slovenija-Italija).

UP FHŠ
Organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc, leto
2011: 4

Organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc, leto
2012: 3

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Soorganizacija znanstvene
konference v Benetkah
(Italija)
Konferenca v Kopru v
soorganizaciji s Comunità
degli Italiani Capodistria.

Udeležba na mednarodnih
konferencah (v tujini in
Sloveniji)

Udeležba na mednarodnih
konferencah (v tujini in
Sloveniji)

Leto 2011: 56

Leto 2012: 56

Gostujoča predavanja v
tujini (brez gostovanj v
sklopu mobilnosti Erasmus
in Ceepus), leto 2011: 12

Gostujoča predavanja v
tujini (brez gostovanj v
sklopu mobilnosti Erasmus
in Ceepus),
leto 2012: 14

Realizirano.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izvedenih samo 9 gostovanj
zaradi omejenih finančnih
možnosti.

UP FVZ
Število mednarodnih
projektov v okviru EU: v letu
2011 je kot sodelujoča
organizacija UP FVZ izvajala
štiri (4) mednarodne
projekte: Znanstveno
raziskovalno sodelovanje s
Finsko, MNT ERA Surfuncti,
Trans2care in Cost Action:
European network for
development of
electroporation-based
technologies and treatments
(EP4Bio2Med)

Pet (5) mednarodnih
projektov v okviru EU:
nadaljevanje projektov v letu
2012 ter pridobitev enega
novega

Realizirano.

Udeležba na mednarodnih
konferencah, posvetih in
seminarjih: v letu 2011
udeležba na 17 dogodkih,
od tega dva (2) znanstvena
in strokovna sestanka v
organizaciji UP FVZ

Udeležba na dvajsetih (20)
dogodkih - mednarodnih
konferencah, posvetih; od
tega trije (3) znanstveni
sestanki (mednarodni in z
mednarodno udeležbo) v
organizaciji UP FVZ

Realizirano.

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira UP FVZ: v letu
2011 sta bila organizirana

Trije (3) znanstveni sestanki
(mednarodni in z
mednarodno udeležbo) in en
(1) strokovni sestanek

Realizirano.

Obrazložitev:
UP FVZ je obdržala stare
projekte in prijavila nove, ki
pa so še v fazi evalvacije.

Obrazložitev:
Udeležba na 19 dogodkih,
organizacija Študentske
konference, Slovenskega
dneva dietetike
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS.

Obrazložitev:
Organizacija Študentske
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

dva (2) znanstvena sestanka
z mednarodno udeležbo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
konference, Slovenskega
dneva dietetike
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS.

UP ZRS
Skupaj vseh prijav 2011: 51,
od tega zavrnjenih 7, tekočih
1 ter 43 v evalvaciji
Skupaj tekočih projektov v
2011: 20 (dva zaključila v
letu)

V izvajanju ni nobenega
projekta v 7. OP. V letu 2011
je bilo prijavljenih 6 projektov
na razpise 7. OP, dva sta še
v postopku evalvacije

Nadaljevanje uspešnega
izvajanja obstoječih
mednarodnih projektov in
pridobitev novih, ki so v
postopku evalvacije
Pridobitev novih projektov
na nove razpise, ki bodo
objavljeni v letu 2012, v
okviru programov
teritorialnega sodelovanja,
mednarodnih razpisih
Nadaljevanje uspešnega
izvajanja obstoječih
mednarodnih projektov ter
pridobitev novih, ki so še v
postopku evalvacije
V letu 2012 se bo prijavljalo
nove projekte na razpise, ki
bodo šele objavljeni

UP ZRS je v letu 2011
izvajal 20 mednarodnih
projektov (2 sta se v letu
zaključila), od tega je v 5
projektih vodilni partner. V
letu 2011 je bilo prijavljenih
45 drugih mednarodnih
projektov EU, trenutno je v
postopku evalvacije 41
projektov

Realizirano.
Obrazložitev:
Od 43 projektnih predlogov,
ki so bili v letu 2011 še v
evalvaciji, je bilo odobrenih
še 5 projektov. V letu 2012
je bilo skupnih prijav 48, od
katerih je zavrnjenih 14,
tekočih 5 ter v evalvaciji 29
projektov.
Realizirano.
Obrazložitev:
Od dveh projektnih
predlogov 7.OP, ki so bili v
letu 2011 še v evalvaciji, ni
bil noben odobren. V letu
2012 je bilo prijavljenih 8
projektov na razpise 7.OP, 6
je bilo zavrnjenih, 2 sta še v
evalvaciji.
Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je UP ZRS
izvajal 30 mednarodnih
projektov, 10 projektov se je
tekom leta zaključilo, v 2012
pa se je začelo izvajati 10
novih mednarodnih
projektov. Na dan
31.12.2012 je bilo tekočih 22
mednarodnih projektov.

UP IAM
Organizacija in
(so)organizacija konferenc,
poletnih šol (3)

Organizacija mednarodne
poletne šole in
(so)organizacija
mednarodnih konferenc (5)

Realizirano.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Prijava 2 projektov na
razpise programa
teritorialnega sodelovanja za
območje Alp v letu 2011

Pridobitev in izvajanje 1
projekta

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Noben prijavljen projekt
rektorata UP ni bil odobren.

Prijava 1 projekta na razpis
South East Europe v letu
2011 in 1 projekta na razpis
IPA Adriatica v letu 2011
UP FHŠ
Sodelovanje na

Sodelovanje na

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
mednarodnih dogodkih, v
letu 2011: 2
(Premio nazionale di
letteratura per ragazzi
»Mariele Ventre«, Potenza;

Ciljna vrednost v letu 2012
mednarodnih dogodkih, v
letu 2012: 2 (Workshop
Magdalensberg 2012;
Premio nazionale di
letteratura per ragazzi
»Mariele Ventre«)

Workshop Magdalensberg
2011, mednarodna
arheološka delavnica za
doktorske študente
(Magdalensberg, Piran,
Aquileia)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Izvedba dela Workshop
Magdalensberg 2012 v
Piranu
Udeležba na Premio
nazionale di letteratura per
ragazzi »Mariele Ventre«

UP PEF
Organizacija mednarodnega
konferenc in znanstvenih
sestankov 2011: 1

Organizacija mednarodnega
konferenc in znanstvenih
sestankov 2012:1

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Oblikovati skupen
mednarodni program s tujimi
institucijami

Pregledati možne razpise in
vzpostaviti mrežo partnerjev

Delno realizirano
Obrazložitev:
Prijave na različne EU
razpise in razpise VŽU.

UP ZRS
Od 20 projektov, ki so se
izvajali v letu 2011, je bilo 14
projektov teritorialnega
sodelovanja. V evalvaciji je
35 projektov

Uspešno kandidiranje na
razpise teritorialnega
sodelovanja

Ni vzpostavljenega sistema
sodelovanja

Pridobitev (so)financiranja
uveljavljenih raziskovalcev iz
tujine

Realizirano.
Obrazložitev:
Od 30 projektov, ki so se
izvajali v letu 2012, je bilo 19
projektov teritorialnega
sodelovanja. V evalvaciji je
še 21 projektov
teritorialnega sodelovanja.
Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je v okviru
javnega razpisa za
(so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine na UP
ZRS gostoval prof. dr. Serge
Duvillarda.

Sodelovanje članov
inštitutov v uredniških
odborih tujih revij

Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP ZRS
sodelujejo v uredniških
odborih tujih revij.

UP IAM
Udeležba raziskovalcev na
več mednarodnih
znanstvenih konferencah in
posvetih

Povečati število udeležb
(predvsem vabljenih
predavanj) in promovirati
znanstveno raziskovalno
dela inštituta (27)

Realizirano.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Spodbujati jezikovno

Nadaljevanje s

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
prepoznavnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raznolikost v sodelovanju z
veleposlaništvi in občinami,
vzpostavitev programa
sodelovanja z IFCN pri
Ambasadi Francije (obisk
Valterja Mavriča, direktorja
Urada za prevajanje EU)
Organiziranje Evropskega
dneva jezikov: 26.9.2011

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

sodelovanjem z
veleposlaništvi in MOK za
spodbujanje jezikovne
raznolikosti ter nadaljevanje
uresničevanja programa
sodelovanja z IFCN (Institut
français Charles Nodier) pri
Ambasadi Francije

Animacija mesta Koper,
prireditve namenjene učenju
in poučevanju jezikov na
CJMK
UP FM
Število organiziranih
mednarodnih znanstvenih
konferenc (2011): 2

Število organiziranih
mednarodnih znanstvenih
konferenc (2012): 3

Delno realizirano.
Obrazložitev:
2 mednarodni znanstveni
konferenci; ena predvidena
ni bila organizirana zaradi
majhnega odziva s strani
udeležencev, zato sprejeta
odločitev, da se organizira le
vsako drugo leto.

Število organiziranih
strokovnih konferenc (2011):
1

Število organiziranih
strokovnih konferenc (2012):
1

Realizirano.

Število vključenih tujih
predavateljev v
izobraževalni proces (2011):
14

Število vključenih tujih
predavateljev v
izobraževalni proces (2012):
15

Delno realizirano.

Število organiziranih poletnih
šol: 1

Število organiziranih poletnih
šol: 1

Realizirano.

Obrazložitev:
V letu 2012 je UP FM v
izobraževalni proces
vključila 10 gostujočih
predavateljev.

UP PEF
Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih – 2011: 7

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih – 2012: 8

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Sodelovanje visokošolskih
učiteljev (VU) na
mednarodnih konferencah v
letu 2011: 46

Sodelovanje VU na
mednarodnih konferencah v
letu 2012: 50

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Udeležba na konferencah je
bila omejena zaradi ZUJF.

UP FVZ
Udeležba na mednarodnih
konferencah, posvetih: v letu
2011 udeležba na 17
dogodkih, od tega dva (2)
znanstvena in strokovna
sestanka v organizaciji UP
FVZ

Udeležba na dvajsetih (20)
dogodkih - mednarodnih
konferencah, posvetih; od
tega trije (3) znanstveni
sestanki (mednarodni in z
mednarodno udeležbo) v
organizaciji UP FVZ

Realizirano.

Število znanstvenih

Trije (3) znanstveni sestanki

Realizirano.

Obrazložitev:
Udeležba na 19 dogodkih,
organizacija Študentske
konference, Slovenskega
dneva dietetike
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sestankov, konferenc, ki jih
organizira UP FVZ: v letu
2011 sta bila organizirana
dva (2) znanstvena sestanka
z mednarodno udeležbo

V letu 2011 so člani
raziskovalne skupine UP
FVZ objavili 22 prispevkov v
znanstvenih revijah, ki se
uvrščajo v mednarodno
bazo

Ciljna vrednost v letu 2012
(mednarodni in z
mednarodno udeležbo) in en
(1) strokovni sestanek

V letu 2012 bodo člani
raziskovalne skupine UP
FVZ objavili 30 prispevkov v
znanstvenih revijah, ki se
uvrščajo v mednarodno
bazo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Organizacija Študentske
konference, Slovenskega
dneva dietetike
(mednarodna udeležba) in
mednarodnega kongresa
DIETS.
Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci UP FVZ so
objavili 21 prispevkov, ki se
uvrščajo v mednarodno
bazo: 16 SCI, 2 SSCI, 3
MBP. V objavo je bilo
sprejetih več kot 20 člankov,
ki pa v letu 2012 še niso bili
objavljeni. Zaposleni so
objavili svoje znanstvene
prispevke v šestih
monografijah, zato se
ocenjuje, da je cilj dosežen.

UP ZRS
Vzpostavljene so mreže
partnerjev za prijavljanje na
razpise EU, po posameznih
področjih sodelovanja. UP
ZRS je na mednarodnih
projektih sodeloval z več kot
100 organizacijami iz
Slovenije in tujine

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

Realizirano.

V letu 2010 so raziskovalci
UP ZRS predstavili novo
izdane knjige, sodelovali na
številnih posvetih v Sloveniji
in tujini ter predstavljali
odmevnejša dela

Širitev mreže partnerjev
(domačih in tujih) za
prijavljanje na razpise EU
glede na področja
raziskovanja

Realizirano.

Prenovljena spletna stran
UP ZRS

Nadgradnja informacijskega
sistema za mednarodno
promocijo znanstvenih strok
na UP

Realizirano.

Obrazložitev:
V letu 2012 je UP ZRS v
sodelovanju z domačimi in
tujimi organizacijami
predložil vrsto projektnih
predlogov; kot vodilni
partner in kot projektni
partner. Projektne prijave so
bile pripravljene v
sodelovanju z
organizacijami, s katerimi je
UP ZRS že sodeloval. V
postopku priprave projektnih
prijav so bila vzpostavljena
nova sodelovanja.

Obrazložitev:
Z udeležbo na posvetih in
konferencah so raziskovalci
UP ZRS vzpostavili stik z
raziskovalci organizacij,
potencialnimi projektnimi
partnerji za pripravo
projektnih predlogov na
razpise EU.

Obrazložitev:
Spletna stran UP ZRS je
prenovljena. Na njej so
ažurno objavljene
informacije o dejavnosti in
aktivnostih UP ZRS (vabila,
predstavitev projektov, idr.).

UP IAM
Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (3)

Število znanstvenih
sestankov, konferenc, ki jih
organizira univerza (5)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu (3)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu (4)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (5)

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU (7)

Število bilateralnih
sodelovanj (12)

Število bilateralnih
sodelovanj (14)

Število promocij znanosti
(12)

Število promocij znanosti
(12)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (27)

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah (29)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Odstopanje v realizaciji je le
pri projektih 7.OP in EU
projektov, saj so prijave
oddane, a so še v fazi
ocenjevanja.

UP FAMNIT
Soorganizacija mednarodnih
konferenc (2), poletnih šol
(1)

Sooganizacija konferenc (4)
mednarodnih konferenc in
poletnih šol (1)

Realizirano.
Obrazložitev:
Realiziranih je bilo 6
mednarodnih konferenc in
znanstvenih srečanj ter 1
mednarodna doktorska
poletna šola v organizaciji
oz. soorganizaciji UP
FAMNIT.

Udeležba učiteljev in
sodelavcev na mednarodnih
konferencah, kongresih,
poletnih šolah

Udeležba več učiteljev in
sodelavcev na mednarodnih
konferencah, kongresih,
poletnih šolah

Realizirano.

11 tujih gostujočih
predavateljev

Povečati število tujih
gostujočih predavateljev:
Gostovanje 20 tujih
predavateljev (16 iz Oddelka
za matematiko, 2 iz Oddelka
za informacijske znanosti in
tehnologije, 2 iz Oddelka za
biodiverziteto) v
pedagoškem in
raziskovalnem procesu na
UP FAMNIT.

Realizirano.
Obrazložitev:
Poleg realizacije
navedenega cilja so na UP
FAMNIT v letu 2012
pripravili tudi aplikacijo za
spremljanje gostovanj tujih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev ter vsa
gostovanja predstavili tudi
na spletni strani fakultete.

Komentar
UP FAMNIT
UP FAMNIT soorganizira znanstvene konference ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in
sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še
raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu
fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča
mladim sodelavcem.
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6.4.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
V letu 2012 je bila realizirana večina izmed zastavljenih aktivnosti in tako dosežena večina izmed
zastavljenih ciljev na področju mednarodne dejavnosti in sodelovanja v evropskih projektih. Poleg tega
smo zelo uspešno izvedli številne aktivnosti, ki niso bile načrtovane, in sicer:
- od februarja do aprila smo sodelovali v akciji »Lend your Leg« - Posodi svojo nogo – zavihaj
hlačnico za prepoved uporabe min, ki se je zaključila z dobrodelnim koncertom na mednarodni
dan ozaveščanja o nevarnosti min (4.4.2012);
- v februarju (27.2.2012) smo, v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani, organizirali
predstavitev programa »Summer Economics Institute (SEI) – A Student Internship«;
- v marcu smo, skupaj s Slovensko znanstveno fundacijo, na Občino Krško naslovili pobudo za
postavitev stalne zbirke akademika Jožeta Ciuhe v občini Krško«;
- dne 15.3.2012 smo izvedli predstavitev študijskih programov UP na British School v Ljubljani,
- v aprilu 2012 smo pripravili razpis UP za udeležbo na 1. mednarodnem video natečaju CGU
(Compostela Group Universities);
- v aprilu 2012 (17. - 19.4.2012) se je UP uspešno predstavila na Univerzi Megatrend v Beogradu.
Ob tej priložnosti smo pripravili novo promocijsko gradivo UP. V Beogradu je bila organizirana
predstavitev naših študijskih programov za študente Univerze Megatrend, s tamkajšnjo univerzo
pa smo izvedli tudi predstavitev skupnega podiplomskega študijskega programa Latinskoameriške študije za predstavnike gospodarstva ter diplomatske in konzularne predstavnike;
- v maju 2012 se je UP včlanila v združenje ALUm – Adriatic Linked Universities, ki združuje
univerze s področja Jadrana;
- v poletnem času (26.7. - 18.8.2013) smo, v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom
Glasbene muze in Glasbeno šolo Koper, organizirali prve mednarodne poletne glasbene
mojstrske tečaje – masterclasse, ki jih je izvedlo devet priznanih glasbenih mojstrov;
- dne 26.9.2012 smo ob Evropskem dnevu jezikov sodelovali pri izvedbi dogodka Moje mesto je
svet: Koper v glasbi in besedi jezikov;
- v oktobru smo pripravili novo publikacijo za študente na izmenjavi na UP – »Welcome Guide –
Information for Ehchange Students«;
- dne 17.10.2012 je Sektor za mednarodno sodelovanje UP sodeloval na tradicionalnem
»ŠOUPbazarju«;
- dne 18.10.2012 se je UP uspešno predstavila na izobraževalnem sejmu »Sajam stipendija i
prateče obrazovne ponude«, ki ga je na Univerzi na Reki organiziral hrvaški inštitut Institut za
razvoj obrazovanja;
- v novembru 2012 (12. - 13.11.2012) smo uspešno izvedli dvodnevno konferenco »Thinking Peace
with ALUm«, na kateri so sodelovale vse članice združenja ALUm. Drugi dan konference smo
izvedli v sodelovanju z Občino Komen, saj smo predstavili idejni projekt obeležitve stote obletnice
prve svetovne vojne. Na to temo je bilo v letu 2012 izvedenih več sestankov, saj smo pristopili k
skupni pripravi projekta;
- v novembru smo s Sektorjem za znanstveno-raziskovalno, razvojno in umetniško delo UP
sodelovali pri pripravi prijave na razpis MIZKŠ za internacionalizacijo visokega šolstva.
V letu 2012 je bila UP zaradi finančnih razlogov primorana izstopiti iz posameznih mednarodnih
združenj, glede katerih smo ocenili, da je članarina previsoka v primerjavi s koristjo, ki jo univerzi
prinaša članstvo v posameznem združenju. Nova včlanitev v združenje ALUm – Adriatic Linked
Universities nima finančnih posledic, saj združenje ne predvideva članarine.
Izmed nedoseženih ciljev velja izpostaviti, da UP še vedno nima dovolj namestitvenih kapacitet za
(tuje) študente, na kar je že večkrat opozorila pristojne organe. Zaradi omejitev ZUJF ni bil dosežen
cilj dodatne zaposlitve na področju prijavljanja oziroma pridobivanja evropskih projektov in s tem
povezan cilj pridobitve in izvajanja enega projekta na razpise programa teritorialnega sodelovanja za
območje Alp oziroma na razpis South East Europe in IPA Adriatic v letu 2011. V letu 2012 je Sektor za
mednarodno sodelovanje UP v okviru obstoječega kadra pripravil prijavo na razpis Central European
Initiative (CEI – KEP 2012), ki pa žal ni bila uspešna.
Ker so mednarodni projekti, zaradi zmanjševanja nacionalnih sredstev, postali vse pomembnejši
finančni vir, bo v letu 2013 nujno potrebno najti ustrezen način sodelovanja med članicami UP pri
kandidiranju na razpise, saj je trenutno povezovanje med članicami UP pri kandidiranju na razpise še
vedno premalo intenzivno. Kot prioriteto je potrebno šteti tudi vzpostavitev informacijske podpore za
spremljanje mednarodne mobilnosti. Glede na izpeljane aktivnosti v letu 2012 na to temo, bo v letu
2013 potrebno sprejeti sporazumno rešitev vseh članic UP. Nujno je okrepiti promocijsko gradivo
članic UP v angleškem oziroma tujem jeziku. Cilj vzpostavitve sistema štipendiranja tujih študentov je
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

197

bil delno dosežen in glede na finančne razmere – tako univerze kot na splošno – tudi v prihodnosti
ostaja pod vprašajem. V letu 2013 je z namenom večje učinkovitosti načrtovana tudi reorganizacija
dela, ki jo je potrebno uskladiti s članicami.
UP FGO
Zaradi propada gradbenih podjetij je UP FGO ostala brez osnovnih sredstev za zagon in izplačilo
delovne skupine, ki je pripravljala program. Zato se je delo v tej smeri preusmerilo v pripravo
podiplomskega programa, ki se ga je pripravljalo v letu 2012. Na ta način se bo pridobilo sredstva za
delo na UP FGO (šolnina). Poleg tega se UP FGO prijavlja na TEMPUS razpis, kjer predvideva
uspešnost prijave in s tem pridobitev sredstev za realizacijo ustrezne ekipe strokovnjakov za delo na
projektu. Trenutni začasni senat je nujno potrebno ponovno usposobiti, predvsem zamenjati nekatere
člane. V letu 2012 je bil zaradi neustrezne infrastrukture in pomanjkanja kadra neuspešno prijavljen
razpis, v letu 2013 se predvideva aktivno sodelovanje pri TEMPUS projektu in vključevanju dodatnega
kadra v pripravo razpisa. S tem se bo omogočilo dodatno financiranje. Še naprej se bo razvijalo
mednarodne povezave na nivoju raziskovalnega dela.
UP FHŠ
Število prijav raziskovalnih-razvojnih projektov se povečuje, kar se sklada s strategijo članice. Poleg
tega predavatelji UP FHŠ še naprej sodelujejo kot raziskovalci na projektih, ki jih prijavlja UP ZRS. Na
tak način je oblikovana tudi dolgoročna strategija UP FHŠ, in sicer z ene strani kot tesno sodelovanje
na raziskovalnih projektih z UP ZRS, hkrati pa pridobivanje lastnih raziskovalnih projektov, predvsem s
področja izobraževanja, čezmejnega sodelovanja in razvojnih prioritet UP FHŠ.
V letu 2012 je fakulteta izvajala 11 projektov ter jih prijavila 5, od tega 1 ni bil odobren, 4 prijave pa so
še v fazi evalvacije. Poleg tega UP FHŠ aktivno sodeluje pri skupnih prijavah projektov prek rektorata.
UP FHŠ je vodilni partner v treh projektih, in sicer na projektu Heritage Live, OP IPA SlovenijaHrvaška 2007-2013 in poletni šoli META humanistika 2012 ter META humanistika 2013. Projekti, v
katerih je bila UP FHŠ partner, so: JezikLingua, EDUKA-Vzgajati k različnosti, oba Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013; EUNoM in LSP-Her, oba LLP Languages;
HOPE: Giving hope to victims of abuse through vocational guidance and counselling, LLP Leonardo
da Vinci; IEREST, LLP Erasmus decentralizirane akcije; BIHERIT (Tempus); KEEENZ (7OP, Marie
Curie).
Največji problem pri uspešnem izvajanju aktivnosti mednarodnega sodelovanja so omejeni finančni in
človeški viri. Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj je zadolžena ne samo za mednarodno
mobilnost in mednarodne projekte (LLP in raziskovalnih), ampak skrbi tudi za prijavo in izvedbo
nacionalnih projektov izobraževanja (poletne šole, gostujoči), vseživljenjskega učenja (PSD,
delavnice) ter raznih aktivnosti. Konec leta 2012 je v službi samo ena zaposlena oseba, saj se
Erasmus koordinatorice, ki je odšla na porodniški dopust, še ni nadomestilo. Strokovna podpora
administrativnih služb je okrnjena tudi na ostalih področjih, ki so podpora mednarodni dejavnosti in
mednarodnim projektom (kadrovska služba, računovodstvo, tajništvo, promocija).
UP FM
Fakulteta ni podala ocene.
UP PEF
UP PEF je na področju mednarodne dejavnosti in sodelovanja v Evropskih projektih v letu 2012
uspešno zaključila projekt, ki je bil financiran iz Evropskega socialnega sklada in takratnega
Ministrstva za šolstvo in šport z naslovom Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v
vzgoji in izobraževanju. Temeljni namen projekta je bil oblikovanje strokovnih podlag in nove strategije
dela in programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v
preduniverzitetno vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja
njihovega položaja na trgu dela. V tem projektu je bila UP PEF poslovodeči konzorcijski partner,
sodelovala pa je še Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Posebej velja izpostaviti, da je UP PEF v letu 2012 izvajala še štiri mednarodne projekte, kar
izpolnjuje zastavljene cilje. V okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Grundtvig je UP PEF
nosilka projekta Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People. Prav tako v okviru
programov VŽU pa je soizvajalka naslednjih projektov: European Policy Network on School
Leadership (EPNoSL) in BALANCE. V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je UP PEF kot
soizvajalka pričela z izvajanjem projekta Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje
biotske pestrosti na čezmejnem območju.
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V letu 2012 je UP PEF realizirala tudi načrtovane prijave na mednarodne znanstveno raziskovalne
razpise, predvsem v okviru programa VŽU in na razpise za sredstva Strukturnih skladov EU.
UP FAMNIT
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je ena od temeljnih usmeritev UP FAMNIT. Učno
in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM, s katerim fakulteta tesno sodeluje, je izrazito
mednarodno: raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, z Madžarske, s
Poljske, Slovaške, iz Italije, s Švedske, z Nizozemske, iz Rusije, s Kitajske, iz ZDA in Kanade.
Fakulteta ima tudi raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo
Zelandijo in drugimi državami.
V zadnjih letih se povečuje število tujih študentov, vpisanih v študijske programe fakultete. V
študijskem letu 2012/13 je v študijske programe UP FAMNIT vpisanih skupaj 30 tujih študentov (oz.
4,3% vseh vpisanih študentov), od tega 18 dodiplomskih, 5 magistrskih in 7 doktorskih. Dodiplomski
študenti prihajajo iz Belorusije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Črne gore,
Ukrajine, magistrski študenti s Hrvaške in iz Srbije ter doktorski iz Belgije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške, Mehike, Poljske in Rusije.
Prav tako fakulteta postopoma povečuje število Erasmus študentov. Fakulteta sodeluje v številnih
bilateralnih projektih (tudi v sodelovanju z UP IAM).
Visokošolski učitelji in sodelavci so se tudi v letu 2012 aktivno udeleževali mednarodnih znanstvenih
konferenc in posvetov ter poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih
konferencah so nastopili tudi kot vabljeni (keynote) govorci. Prav tako so predavali na tujih univerzah
kot vabljeni gostujoči učitelji.
Predvsem na Oddelku za matematiko je v letu 2012 gostovalo večje število tujih predavateljev, tako jih
je bilo kar 24 (UP FAMNIT in UP IAM).
Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. V letu 2012 je UP
FAMNIT organizirala ali soorganizirala sedem pomembnejših mednarodnih dogodkov:
maja 2012 je fakulteta skupaj z UP IAM soorganizirala tretjo mednarodno konferenco Triple I –
intuition, imagination, innovation, ki je potekala 10. in 11. maja na Debelem Rtiču v Ankaranu.
Priznani strokovnjaki s področja suicidologije so spregovorili o raziskovanju in preventivi
samomorilnosti pri nas in v svetu;
maja in junija 2012 je UP FAMNIT skupaj z UP IAM organizirala mednarodno znanstveno srečanje
Semester teorije Grafov (Graph Theory Semester). Predavanj so se udeležili študenti
podiplomskih magistrskih in doktorskih študijskih programov s področja matematike na UP
FAMNIT in na drugih slovenskih univerzah ter tudi raziskovalci s področja matematike, predvsem
tisti, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem kombinatorike oz. teorije grafov. Semester teorije
grafov je vseboval štiri vsebinske sklope, ki so jih izvajali vrhunski, v svetovnih krogih priznani
visokošolski učitelji in raziskovalci s področja teorije grafov;
od 24. do 30. junija 2012 je fakulteta skupaj z UP IAM soorganizirala dvojni mednarodni dogodek
na Rogli – Poletno šolo iz diskretne matematike za doktorske študente (PhD Summer School in
Discrete Mathematics in SYGN III) in mednarodno konferenco Symmetries of Graphs and
Networks III. Doktorske poletne šole se je udeležilo 69 raziskovalcev, predvsem mlajših, iz 22
držav (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Španija, Velika
Britanija, Slovaška, Rusija, Iran, Pakistan, Izrael, Etiopija, Južna Afrika, Avstralija, Nova Zelandija,
Južna Koreja, Kanada, ZDA, Mehika, Argentina). Predavatelji na Poletni šoli diskretne matematike
na Rogli so vrhunski mednarodni strokovnjaki;
v letu 2012 velja posebej izpostaviti soorganizacijo mednarodne znanstvene konference CSD6:
Računalniki v znanstvenem odkrivanju 6 (Computers in Scientific Discovery 6), ki se je odvijala od
21. do 25. avgusta v Portorožu. Konferenca, ki jo je organiziral UP IAM v sodelovanju z UP
FAMNIT in UP FTŠ, ter z zunanjimi soizvajalci – FMF UL in IMFM, je gostila najuglednejše tuje
raziskovalce s področij kemije, biologije, računalništva in matematike. Konference se je udeležilo
67 raziskovalcev iz 17-ih držav (Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška, Nemčija,
Madžarska, Izrael, Japonska, Nigerija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina, Velika
Britanija, ZDA). Med njimi velja posebej izpostaviti britanskega nobelovega nagrajenca za kemijo,
prof. dr. Sira Harolda Krota, ki je zadnji dan predaval tudi za širšo javnost;
13. in 14. septembra 2012 je UP FAMNIT organizirala mednarodno znanstveno konferenco
Kombinatorični algoritmi v bioinformatiki (Workshop on Combinatorial Algorithms in
Bioinformatics), na kateri so udeleženci imeli priložnost prisluhniti številnim domačim in tujim
predavateljem, ki so predstavili svoje raziskovalne rezultate na področju uporabe kombinatoričnih
algoritmov v bioinformatiki in sorodnih področjih;
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od 20. do 22. septembra 2012 je v Bovcu, skupaj z UL in University of Leoben in UP IAM, UP
FAMNIT prvič sodelovala pri organizaciji mednarodnega seminarja "Ljubljana-Leoben seminar".
Fakulteta prek svojih učiteljev in raziskovalcev aktivno sodeluje na različnih področjih, vezanih na
mednarodno okolje: kot soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica
Contemporanea«, ki je v letu 2011 dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI.
Na razpisu za Erasmus mobilnost za leto 2012/13 je fakulteta uspela k prijavi privabiti več študentov in
učiteljev ter administrativnega osebja kot v preteklih letih.
Fakulteta postopoma povečuje tudi število visokošolskih institucij v tujini, s katerimi sodeluje v
programu VŽU-Erasmus, saj je v letu 2012 sklenila 4 nove bilateralne sporazume, 5 sporazumov pa je
podaljšala; v prihodnje namerava tovrstne sporazume sklepati predvsem za študijska področja, za
katera le-teh še primanjkuje.
Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical
Sciences znotraj programa CEEPUS. V mreži UP FAMNIT sodeluje z načrtovano organizacijo Poletne
doktorske šole Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki bo predvidoma
trajala od 1.6. do 30.6.2013. Iz tega razloga znotraj programa mobilnosti CEEPUS v letu 2012 še ni
prišlo do dejanskih izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.
V letu 2012 je fakulteta vzpostavila Službo za mednarodno sodelovanje ter nadgradila Študentski
informacijski sistem za vodenje mobilnosti in za pregled menijev v angleškem jeziku, kar gostujočim
učiteljem in Erasmus študentom omogoča boljše pogoje dela in študija na fakulteti. Prav tako je
fakulteta v letu 2012 na prenovljeni spletni strani predstavila tuje gostujoče profesorje in raziskovalce,
ki so v preteklih letih gostovali na UP FAMNIT in UP IAM, ter pripravila aplikacijo za spremljanje
gostovanj tujih profesorjev in raziskovalcev. Ta omogoča tekoče obveščanje ključnih oseb na fakulteti
glede obiska ter avtomatizirano pošiljanje pozdravnega e-sporočila z osnovnimi informacijami o
fakulteti in inštitutu prihajajočemu gostujočemu učitelju oz. raziskovalcu.
Fakulteta načrtuje nadaljevati z aktivnostmi na področju mednarodnega uveljavljanja in sodelovanja in
s tem še okrepiti mednarodne povezave in prepoznavnost fakultete v mednarodnem okolju. Še bolj kot
v preteklih letih bo spodbujala izmenjave študentov, učiteljev in strokovnega osebja, saj je število
izmenjav, zlasti pri študentih, še vedno nizko.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica je v letu 2012 nadaljevala s trendi vključevanja v mednarodno izobraževalno in
znanstveno raziskovalno in razvojno svetovalno sfero. Aktivno je izvajala prenovljene programe
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa Vseživljenjsko učenje
(VŽU). Povečala je prihod tujih študentov ter posameznih napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s
tujih univerz.
V skladu s planom o izvajanju mobilnosti je UP FTŠ Turistica na področju prijav na črpanje sredstev
za VŽU nadaljevala s prijavami na projekte Erasmus IP (poletne šole) in ostale projekte, povezane z
mobilnostjo študentov in zaposlenih na UP FTŠ preko javnih skladov in ARRS. Uspešna je bila pri
zagotavljanju sredstev za izvedbo poletne šole (Erasmus IP) ter tako še naprej izvajala krajše
intenzivne programe v obliki poletnih šol in seminarjev v okviru programov VŽU in drugih virov
financiranja (javnih skladov, shem). V okviru programa Erasmus IP je bila organizirana tretja
zaporedna poletna šola z naslovom »Work, Study and Travel as Voluntourist«, v kateri je sodelovalo
20 mednarodnih študentov in 6 gostujočih predavateljev. S tem je bil zaključen tri letni ciklus izvedbe
intenzivnih programov na fakulteti in obenem bo v letu 2013 stekla prijava na nov projekt Erasmus IP
preko nacionalne agencije Cmepius.
Fakulteta je uspešno realizirala cilj spodbujati domače predavatelje in zaposlene v večjo mednarodno
mobilnost. Na področju vključevanja domačih študentov je nadaljevala z naraščajočim trendom učne
mobilnosti ter prakse v tujini. V letu 2011 pridobljenem projektu v programu VŽU - Leonardo da Vinci
je UP FTŠ Turistica nadaljevala v letu 2012 z izvajanjem usposabljanja v tujini za diplomante UP FTŠ
Turistice, iskalce zaposlitve in brezposelne osebe, predvsem iz sektorja gostinstva in turizma ter
zaposlenih v turizmu.
Največji mednarodni projekt, ki ga je UP FTŠ Turistica uresničila v septembru 2012, je bila
organizacija mednarodne bienalne znanstvene konference ENCUENTROS 2012 z obiskom 80
kolegov s partnerskih institucij doma in po svetu.
V letu 2012 je UP FTŠ Turistica ohranila in poglobila sodelovanje z visokošolskimi institucijami s
področja turizma v Evropi in ZDA ter predvsem s področja Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope
pri razvoju skupnih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov ter pri razvoju drugih oblik
sodelovanja (izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov, priprava skupnih razvojnih projektov,…)
ter podpisala nekaj novih partnerskih pogodb o sodelovanju. Stremela je k poglobljenemu sodelovanju
in dvigovanju kvalitete sodelovanja z institucijami ter skupnemu prirejanju projektov na področju
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izobraževanja in turizma. Nadaljevala je z aktivnostmi vključevanja v Evro-mediteranske pobude in
vzpostavitev sodelovanja v projektih navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na področju
mednarodne dejavnosti je v letu 2012 še posebej spodbujala visokošolske učitelje, raziskovalce in
strokovne sodelavce k vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in
razvojno svetovalne projekte.
Fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja sodeluje z naslednjimi mednarodnimi
organizacijami s področja turizma: International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST),
The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), European Association of Hotel and
Tourism School (AEHT) in World Tourism Organisation (UNWTO), Knowledge Centers. Na lokalno
regionalnem nivoju je v letu 2012 zasledovala cilj iz leta 2011 in bistveno povečala sodelovanje v
projektih čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo, Hrvaško. S podpisi novih sporazumov o
sodelovanju v letu 2012 pa tudi z Madžarsko. V letu 2012 so se nadaljevala prizadevanja po
oblikovanju skupnih študijskih programov, izvedbi mednarodnih konferenc (izvedba mednarodne
znanstvene konference Encuentros) ter izmenjavi visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev.
Cilji, ki so bili zastavljeni, so bili v letu 2012 realizirani. Težave, ki nastajajo pri delovanju, so povezane
predvsem s krčenjem človeških kadrov zaradi ZUJF. Rešitve so predvsem v pridobivanju evropskih
projektov in s tem možnost sofinanciranja dela plače zaposlenega. UP FTŠ Turistica bo še naprej
zasledovala trende naraščanja mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov ter se vključevala v
mednarodne raziskovalne in izobraževalne projekte.
UP FVZ
Fakulteta je svoje raziskovalne dosežke raziskovalcev in visokošolskih učiteljev predstavila v letu 2012
na dveh mednarodnih srečanjih, ki ju je gostila v svojih prostorih: na Študentski konferenci in
Slovenskemu dnevu dietetike. Tovrstno srečanje s področja dietetike je bilo organizirano prvič v
Sloveniji. Hkrati je bila UP FVZ tudi sodelujoča organizatorka pri organizaciji mednarodne konference
DIETS, ki poteka pod okriljem združenja EFAD (katerega aktivni član je tudi UP FVZ).
Mednarodno sodelovanje poteka tudi preko sodelovanja UP FVZ v programu Florence European
Network na področju zdravstvene nege, na področju dietetike v okviru DIETS 2 (Thematic Network
Dietetics), na področju javnega zdravja pa v okviru združenja Aspher.
UP ZRS
V letu 2012 se je na UP ZRS izvajalo 30 projektov, sofinanciranih iz programov EU oziroma
kohezijske politike v skupni vrednosti za UP ZRS 8.477.498 EUR. V 10tih projektih je UP ZRS
nastopal v vlogi vodilnega partnerja konzorcijev, v katere je bilo vključenih 40 različnih organizacij.
Največ projektov je bilo sofinanciranih iz programov teritorialnega sodelovanja. UP ZRS je bil v letu
2012 uspešen s prijavami na razpise Evropske komisije, Programa Vseživljenjsko učenje in razpise
CIP, na katerih je uspel pridobiti 5 novih projektov. Kljub kar 8 prijavam v letu 2012 pa UP ZRS
zaenkrat še ni bil uspešen s prijavami na razpise 7. Okvirnega programa in ERC. Kljub manjšemu
številu prijav v letu 2012, glede na predhodno leto, je bil UP ZRS relativno uspešen. Do 31.12.2012 je
bilo odobrenih 10,4% predlogov, prijavljenih v letu 2012, v primerjavi z 11,7% uspešnostjo predlogov,
ki so bili prijavljeni na razpise leta 2011. Glede na to, da je še 60% prijavljenih projektov v letu 2012 v
fazi evalvacije, se pričakuje, da se bo število odobrenih projektov še povišalo.
Infrastrukturna enota Center za upravljanje projektov (CUP), ki je zadolžena za upravljanje
mednarodnih projektov UP ZRS, je v letu 2012 nadaljevala s svojim delom upravljanja projektov ter
nalogami nadzora nad projektno dejavnostjo. Nadgradila je enotno evidenco projektnih predlogov in
projektov v izvajanju, uredil se je arhiv projektne dokumentacije.
UP ZRS je v letu 2012 vzpostavil natančnejši krogotok potrjevanja projektnih stroškov, z namenom
omogočiti projektnim vodjem ter finančnim in administrativnim delavcem v CUP večji nadzor nad
projektnimi stroški, bolj ažurno spremljanje realizacije na projektih ter boljše načrtovanje projektov.
Racionalizirali in poenostavili so se nekateri izvedbeni postopki.
V letu 2012 je ostala neuresničena potreba po pridobitvi ustrezne informacijske podpore, nujno bi
potrebovali računalniški program za vodenje financ in pripravo obračunov za vnos v računovodski
program. Ugotavlja se premajhno povezovanje med inštituti in članicami UP pri kandidiranju na
razpise ter nejasno postavljene raziskovalne prioritete in strategije posameznih raziskovalnih timov
glede mednarodne projektne dejavnosti. Zaradi zmanjševanja nacionalnih sredstev so postali
mednarodni projekti vse pomembnejši finančni vir, ki omogoča osnovno preživetje raziskovalnih
skupin. UP ZRS ima bogate izkušnje, reference in izdelano podporno strukturo za prijavljanje in
izvajanje mednarodnih projektov, kar je nedvomno prednost in priložnost za nadaljnji razvoj
mednarodnega sodelovanja. Velika težava mednarodnih projektov pa so zamude pri potrjevanju
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poročil na nacionalnih kontrolnih enotah ter posledično zakasnitve pri izplačilih zneskov sofinanciranja,
kar povzroča vse večje likvidnostne težave pri izvajanju mednarodnih projektov ter vpliva tudi na
splošno poslovanje UP ZRS.
UP IAM
UP IAM z aktivnostmi uresničuje usmerjenost v mednarodno okolje z dvosmernim delovanjem, saj
izmenjuje prakse in znanja tako med raziskovalnimi obiski v tujini in obiski konferenc kot tudi z
gostiteljstvom uglednih tujih raziskovalcev na raziskovalnih obiskih ter organizacijo mednarodnih
konferenc.
Raziskovalci seznanjajo strokovno javnost s svojimi dosežki na konferencah, raziskovalnih obiskih in
preko delovanj v različnih združenjih. Raziskovalci so tako v letu 2012 izvedli skupno 109 predavanj
na konferencah in srečanjih v Sloveniji in tujini ter opravili skupno 47 raziskovalnih obiskov v tujini
(nekateri so bili sofinancirani iz pridobljenih projektov bilateralnega sodelovanja ali promocije
slovenske znanosti v tujini, ki jih financira ARRS). V organizaciji ali soorganizaciji (raziskovalcev) UP
IAM pa je v letu 2012 potekalo 14 mednarodnih konferenc in 4 domače konference z udeležbo
najvidnejših svetovno priznanih strokovnjakov.
Vzdrževanje in še dodatno izboljšanje mednarodnega delovanja bo potekalo preko: nadaljevanja
prijav in izvajanja tako bilateralnih projektov kot projektov promocije, nadaljevanja organiziranja ter
(aktivnega in pasivnega) obiskovanja mednarodnih konferenc, srečanj, poletnih šol in drugega, prijav
in izpeljav mednarodnih projektov ter spodbujanja Erasmus izmenjav, tudi za strokovno osebje.
UP FENIKS
UP FENIKS je zastavljene cilje realiziral v možnih in danih okvirjih.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

202

6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
6.5.1 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
TABELA 26: KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Ustanovitev in začetek
delovanja UP UK

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev
knjižnice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP UK formalno še ni
ustanovljena

Formalna ustanovitev UP
UK

Realizirano.

Sredstva za izvajanje
dejavnosti UP UK v 2011

Pridobitev javnih sredstev za
izvajanje knjižnične
dejavnosti UP UK kot javne
službe v 2012

Realizirano.

UP UK nima prostorov in
opreme za izvajanje
dejavnosti v 2011

Vzpostavljeni prostorski
pogoji in osnovna oprema za
vodstvo UP UK v 2012

Realizirano.

UP UK ni del nacionalnega
vzajemnega bibliografskega
sistema COBISS v 2011

UP UK aktivni del
nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema
COBISS v 2012

Nerealizirano.

Zaposleni v vodstvu UP UK
ter osnovno strokovno
osebje

Delno realizirano.

Zaposleni v UP UK: 0

Obrazložitev:
Aktivnosti za vključitev v
sistem COBISS so se začele
v 2012, zaključene bodo v
2013.

Obrazložitev:
Posledica ZUJF je tudi
omejitev zaposlovanja
strokovnega osebja.
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6.5.2 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

432 kreiranih/redigiranih
zapisov (članki, monografije,
izvedena dela)

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Vnos in redakcija 1.644
zapisov.

Vnos in redakcija 1.700
zapisov.

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT
Vnos in redakcija 198
zapisov

Vnos in redakcija približno
200 zapisov

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
297 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela).

Kreiranje in redakcija cca.
330 zapisov.

Realizirano.

UP FVZ
V letu 2011 vneseno 70
zapisov

75 zapisov

Realizirano.
Obrazložitev:
Vneseno je bilo 114 zapisov.

UP ZRS

Pridobivanje in
posredovanje informacij
uporabnikom knjižnice

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Članki – 492

Članki – 500

Monografije – 181

Monografije – 70

Izv. dela – 76

Izv dela – 100

Realizirano.
Obrazložitev:
Pri izvedenih delih sicer ni
realizirano načrtovano
število, obe ostali vrednosti
pa sta preseženi.

UP FHŠ
Zagotavljanje informacij za
uporabnike knjižnice

Uporabniki knjižnice dobijo
želene informacije

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Spremljanje, ugotavljanje
informacijskih potreb
uporabnikov.

Izvedba organiziranih
skupinskih in individualnih
izobraževanj.

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Ažurna nabava aktualnega
strokovnega knjižničnega
gradiva.

Ažurna nabava aktualnega
strokovnega knjižničnega
gradiva.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Posredovanje gradiva in
informacij uporabnikom.

Posredovanje gradiva in
informacij uporabnikom.

V letu 2011 je bilo v knjižnici
izvedenih 29.013 transakcij.

V letu 2012 načrtujemo
31.000 transakcij.

Realizirano.

UP FVZ
Posredovanje informacij
uporabnikom Knjižnice UP
FVZ

Izboljšanje posredovanja
informacij uporabnikom
Knjižnice UP FVZ

Realizirano.
Obrazložitev:
Omogočen oddaljen dostop.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Oblikovanje in dopolnjevanje
vsebine za vzpostavitev
virtualne knjižnice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP UK
Spletna predstavitev in
vstopne točke do vsakega
elektronskega vira posebej

Spletna predstavitev in
vstopne točke do vsakega
elektronskega vira posebej

Realizirano.

UP FHŠ
Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice

Vzpostavitev vsebine za
delovanje virtualne knjižnice

Realizirano.

UP FM
Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice.

Vzpostavljanje iskalnika po
vsebini besedil v virtualni
knjižnici.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga vezana na
vzpostavitev digitalne
knjižnice, za katero je
potrebno sodelovanje
RICUP po zaključku projekta
ODUN.

UP FAMNIT
Delovanje virtualne knjižnice
ni vzpostavljeno

Vzpostavitev vsebine za
delovanje virtualne knjižnice

Realizirano.

UP FVZ
Delovanje virtualne knjižnice
ni vzpostavljeno
Razširitev dostopa do
elektronskih revij in baz
podatkov

O tem poroča UP UK.

Vzpostavitev virtualne
knjižnice UP UK
UP FAMNIT

Zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot: 2

Prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot: 1

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Letni prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot.

Povečanje števila
elektronskih virov.

Realizirano.

UP FVZ
Že zakupljene baze
podatkov
Razširitev založniške
dejavnosti

Oddaljen dostop do
obstoječih baz podatkov

Realizirano.

UP FAMNIT
Zasnova za vzpostavitev
izdajanja skripta, učbenikov
in drugih strokovnih
publikacij

Skrb za tehnično opremo

Izdane skripta, učbeniki in
publikacije

Realizirano.

UP FM
Na voljo 10 računalnikov.

Na voljo 10 zmogljivejših
računalnikov za uporabnike.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila izvršena
delna menjava opreme.

UP FM

Skrb za kadrovsko strukturo
Zaposlena 2 bibliotekarja z
licenco za delo v COBISSu.

Zbiranje prijav možnih
kandidatov z licenco za delo
v COBISSu.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Načrtovana upokojitev ni
izvršena.

Nabava novega knjižnega
gradiva ter nakup tuje
znanstvene literature in baz

UP PEF
Ponudba 10.640 enot

Nabavljeno novo knjižno

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
podatkov.

Vzpostavitev virtualne
knjižnice.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
knjižnega in neknjižnega
gradiva ter 80 naslovov
serijskih publikacij.

Ciljna vrednost v letu 2012

205

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

gradivo, uspešna prijava na
razpis za pridobitev sredstev
za nakup znanstvene
literature in baz podatkov.
UP PEF

Na voljo 1360 diplomskih
nalog v tiskani obliki.

Nove diplomske naloge
dosegljive v elektronski
obliki, obdelava
retrospektive diplomskih
nalog in njihova
digitalizacija.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Pri vzpostavitvi strežnika za
odlaganje diplomskih del v
elektronski obliki je RICUP
določil časovni zamik do
konca projekta ODUN*.

UP FTŠ TURISTICA
Virtualna knjižnica še ni
vzpostavljena.

Vzpostavitev vsebine za
delovanje virtualne knjižnice.

Ni realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
ni bilo sredstev za
vzpostavitev delovanja
virtualne knjižnice.

Sodelovanje z uredništvom
Univerzitetne založbe
Annales

UP FTŠ TURISTICA
Bibliografska obdelava novih
izdaj učnega gradiva ter
strokovnih in znanstvenih
publikacij.

Bibliografska obdelava novih
izdaj učnega gradiva ter
strokovnih in znanstvenih
publikacij.

Realizirano.

UP ZRS
Vnos 200 člankov v COBISS
ter bibliografska obdelava
15 monografij. 2 reviji
založbe Annales indeksirani
v bazah WoS, ERIH in
Scopus

Spremljanje znanstvene
uspešnosti in odmevnosti
sodelavcev

Vnos 200 člankov v COBISS
ter bibliografska obdelava
15 monografij. 3 revije
založbe Annales indeksirane
v bazah WoS in Scopus ter
2 v ERIH

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Bibliografsko obdelanih manj
člankov kot je bilo
načrtovano, kar pa je
odvisno od količine
prispevkov v revijah; v
indeksacijskih bazah WoS in
Scopus sta še vedno
indeksirani zgolj dve reviji,
tretja pa je v postopku
valorizacije.

UP UK
Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in seznamov
citiranosti

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti in
odmevnosti

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev.

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Realizirano.

UP ZRS
Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in seznamov
citiranosti

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti in
odmevnosti

Realizirano.
Obrazložitev:
Obrazložitev: Spremljanje
citiranosti in posredovanje
pri IZUM ter Thomson
Reuters za odpravo napak
pri bibliografijah
raziskovalcev UP ZRS;
izdelava kumulativnih
seznamov za potrebe
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
vrednotenja znanstvene
uspešnosti ustanove in
posameznih inštitutov.

Opomba: *ODUN (ODprte UNiverze) je kratica za projekt s polnim imenom Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture
odprtega dostopa do zaključnih del študija in objav raziskovalcev. Gre za prijavljeni projekt na razpis MIZKŠ s strani konzorcija
štirih slovenskih univerz. V sklopu projekta je načrtovana nadgradnja DKUM in namestitev repozitorijev univerzam v Ljubljani,
na Primorskem in v Novi Gorici ter vzpostavitev nacionalnega portala.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Okrepiti prepoznavnost UP
UK

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
UP UK

UP UK formalno še ni
ustanovljena

UP UK zastopana v
temeljnih dokumentih in
telesih UP

Realizirano.
Nerealizirano

UP UK kot del nacionalnega
vzajemnega bibliografskega
sistema COBISS

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP in
zagotavljanje, spremljanje
ter izboljševanje kakovosti
dela v knjižnici

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Obrazložitev:
Aktivnosti za vključitev v
sistem COBISS so se začele
v 2012, zaključene bodo v
2013.

UP UK
Ločene baze uporabnikov
knjižnic UP
Ločen vpis v vsako knjižnico
UP

UP UK formalno še ni
ustanovljena in vsi kazalniki
za knjižnično dejavnost so
vezani na posamezne
knjižnice članic UP

Enotna baza uporabnikov,
enoten in enkraten vpis
uporabnikov v UP UK,
enotna izkaznica za UP UK

Nerealizirano.

Formalna ustanovitev UP
UK in posledično prenos
nekaterih kazalnikov v
pristojnost UP UK

Realizirano.

Obrazložitev:
Aktivnosti za vključitev v
sistem COBISS so se začele
v 2012, zaključene bodo v
2013.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) v
2012 – 6.000
UP FHŠ

971 aktivnih članov, letni
prirast 735 enot gradiva

1050 aktivnih članov, letni
prirast 600 enot gradiva

Delno realizirano.

UP FM, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP FENIKS (članica v
ustanavljanju)
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.021( UP FM in
UP PEF); 1024 (UP FTŠ
TURISTCA); 875 (UP FVZ);
260 (UP ZRS), 59 (UP
FENIKS)

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.100 (UP FM in
UP PEF); 1190 (UP FTŠ
TURISTCA); 900 (UP FVZ);
275 (UP ZRS), 75 (UP
FENIKS)

UP FM in UP PEF: Delno
realizirano. Vpisanih je 1970
aktivnih uporabnikov
knjižnice.
Obrazložitev:
Opazen je upad obiskov
uporabnika kot
posameznika, zato je
številčno obiskov manj,
vendar je hkrati opazno, da
si uporabniki jemljejo ob
posamičnem obisku več
enot gradiva naenkrat (na
željo vodstva in zaradi
specifike gradiva ter potreb
opravljanja prakse, je možna
izposoja 15 izvodov hkrati),
knjižnico pa obiskujejo za
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
uporabo baz podatkov, za
kar ni potrebna registracija v
program COBISS, ki beleži
tudi obisk.
UP FTŠ – Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
1.003 aktivnih uporabnikov,
do decembra 2012 se v
knjižnico še niso vpisali vsi
študentje 1. letnikov.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Št. aktivnih uporabnikov
knjižnice 1051.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
Znatno je bilo preseženo
število aktivnih uporabnikov
knjižnice.
UP FENIKS: Realizirano.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.776
(UP FM in UP PEF); 962
(UP FTŠ TURISTCA); 803
(UP FVZ); 251 (UP ZRS), 59
(UP FENIKS)

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.900
(UP FM in UP PEF); / (UP
FTŠ TURISTCA); 850 (UP
FVZ); 260 (UP ZRS), 75 (UP
FENIKS)

UP FM in UP PEF: Delno
realizirano. Vpisanih je
1.652 aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov.
Obrazložitev:
Opazen je upad obiskov
uporabnika kot
posameznika, zato je
številčno obiskov manj,
vendar je hkrati opazno, da
si uporabniki jemljejo ob
posamičnem obisku več
enot gradiva naenkrat (na
željo vodstva in zaradi
specifike gradiva ter potreb
opravljanja prakse, je možna
izposoja 15 izvodov hkrati),
knjižnico pa obiskujejo za
uporabo baz podatkov, za
kar ni potrebna registracija v
program COBISS, ki beleži
tudi obisk.
UP FTŠ – Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 949.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Št. aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov:
1031.
UP ZRS: Realizirano.
Obrazložitev:
Znatno je bilo preseženo
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
število aktivnih uporabnikov
knjižnice.
UP FENIKS: Realizirano.

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 10 (UP FM in UP
PEF); 4 (UP FTŠ
TURISTCA); 7 ( UP FVZ); 1
(UP ZRS), 0 (UP FENIKS)

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 10 (UP FM in UP
PEF); / (UP FTŠ
TURISTCA); 9 (UP FVZ); 2
(UP ZRS), 1 (UP FENIKS)

UP FM in UP PEF:
Realizirano.
UP FTŠ – Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4.
UP FVZ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ohranjena izhodiščna
vrednost kazalnika (7
računalnikov, ki so na voljo
študentom).
UP ZRS: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število računalnikov za
uporabnike ostaja na stopnji
iz leta 2011.
UP FENIKS: Realizirano.

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
6 (UP FM); 3 (UP PEF), 4
(UP FTŠ TURISTICA); 3
(UP ZRS)

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
8 (UP FM); 3 (UP PEF); /
(UP FTŠ TURISTCA); 4 (UP
ZRS)

UP FM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ohranjena je izhodiščna
vrednost kazalnika, in sicer
Izvedenih je bilo 6
izobraževanj, od tega 4 v
Kopru, po 1 v Celju in Škofji
Loki.
UP PEF: Realizirano.
UP FTŠ – Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
letnika.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Skupinska izobraževanja so
bila uspešno izvedena
UP ZRS: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Za uporabnike sta bili
izvedeni le dve
izobraževanji.

UP FAMNIT
860 aktivnih uporabnikov
knjižnice

1000 aktivnih uporabnikov
knjižnice

Delno realizirano.
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

860 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

1000 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Letni prirast:

Letni prirast:

- tiskano gradivo: 158
naslovov / 335 izvodov

- tiskano gradivo: 150
naslovov

- elektronsko gradivo: 2
(baza MathSciNet; Journal
Citation Reports)

- elektronsko gradivo: 1
(baza MathSciNet)

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki *
ni podatka, leto še ni
zaključeno

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki *
ker ni podatka, (leto še ni
zaključeno) zato le napoved:
10 % povečanje
pregledanega gradiva v
elektronski obliki

0 računalnikov, preko katerih
uporabniki v knjižnici imajo
dostop do informacij

4 računalniki, preko katerih
uporabniki v knjižnici imajo
dostop do informacij

0 organiziranih izobraževanj
za uporabnike

4 organizirana izobraževanja
za uporabnike
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je bilo tudi
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki, prav tako
prostorska stiska fakultete
ostaja, zato ni bilo
realizirano dodatno število
računalnikov in organiziranih
izobraževanj za uporabnike.

UP FTŠ - Turistica
Kakovostno, strokovno in
odgovorno delo z
uporabniki.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Prirast 508 enot gradiva.
Razlika je nastala zaradi
varčevalnih ukrepov.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)

Vzpostavitev in ažurno
posodabljanje spletne strani
knjižnice

Aktivno izposojevališče za
knjižnično gradivo v
prostorih fakultete – 0

Aktivno izposojevališče za
knjižnično gradivo v
prostorih fakultete – 1

Ni omogočen online dostop
do spletnih virov

Omogočen online dostop do
spletnih virov

Realizirano.

UP UK
Na spletni strani UP
predstavljene posamezne
knjižnice članic UP

Na spletni strani UP
predstavljen celoten
knjižnično informacijski
sistem UP z UP UK in s
posameznimi knjižnicami
članic

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Spremljanje vsebin in
posodabljanje spletne strani
knjižnice.

Zagotavljanje ažurnih in
aktualnih vsebin na spletni
strani.

Realizirano.

UP FVZ
Dnevno osveževanje novosti
na spletni strani Knjižnice
UP FVZ. Stran je v fazi
prenavljanja.

Skrb za prirast relevantnega
knjižničnega gradiva

Na obstoječi spletni strani
UP FVZ ažurno objavljanje
novosti.

Realizirano.
Obrazložitev:
Vsakodnevno osveževanje
novosti v zalogi na spletni
strani knjižnice.

UP FGO, UP FENIKS
Letni prirast tiskanih enot
gradiva - 65

Letni prirast tiskanih enot
gradiva - 65

UP FENIKS: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Letni prirast 53 enot gradiva.
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP FHŠ
Nakup gradiva, letni prirast
735 enot gradiva

Prirast za 600 enot gradiva

Realizirano.

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 222 (UP FM); 158
(UP FAMNIT); 590 ( UP
PEF)

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 300 (UP FM); 150
(UP FAMNIT); 500 (UP
PEF)

UP FM in UP PEF:
Realizirano.
UP FAMNIT: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je bilo tudi
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki.

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot 12 (UP FM); 2 (UP
FAMNIT); 11 (UP PEF).

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot 12 (UP FM); 1 UP
FAMNIT);11 (UP PEF).

UP FM in UP PEF:
Realizirano.
UP FAMNIT: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je bilo tudi
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki.

UP FTŠ TURISTICA
Nakup gradiva, letni prirast
437 enot gradiva.

Ohranitev obsega.

Realizirano.
Obrazložitev:
Prirast 600 enot.

UP FVZ
581 letni prirast tiskanih enot
gradiva (od tega 74 enot
serijskih publikacij, 11 enot
neknjižnega gradiva, 496
enot monografskega
gradiva) in 12 zakupljenih
baz podatkov (od tega 10
konzorcijsko zakupljenih baz
podatkov in 2 samostojno
zakupljeni: Cinahlwithfulltext
in TheCochraneLibrary)

Letni prirast:

Realizirano.

- 350 tiskanih enot gradiva

Obrazložitev:

- 13 zakupljenih baz
podatkov

Letni prirast 430 enot
gradiva.
Ciljna vrednost letnega
prirasta knjig je bila v skladu
z rebalansom LPD 2012
znižana iz načrtovanih 600
na 350 enot. Letni prirast
knjig v letu 2012 je presegel
cilj 350 enota za 80 enot in
znaša 430 enot.
Ohranili smo število baz
podatkov iz lanskega leta in
povečali število še za eno –
Ebrary.

Do 6. 12. 2011 podatka o
številu pregledanega gradiva
v elektronski obliki

Povečanje pregledanega
gradiva za 10%

Realizirano.
Obrazložitev:
V samostojno zakupljeni
bazi Cinahl with full text smo
naredili 6269 iskanj in
pridobili 2222 člankov (2011:
št. iskanj: 5262, št. dostopov
do polnega besedila: 1961)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V bazi The Cochrane library
smo naredili 491 iskanj in
poiskali 253 kliničnih študij.
To so rezultati le za
samostojno nabavljeni bazi.
Za ostale baze poroča UP
UK.

UP ZRS
Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2011 – 555 enot

Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2012 – 600 enot

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Navidezno manjši je letni
prirast gradiva, saj je bilo
zaradi prostorske stiske
inventarizirano zgolj gradivo,
ki je šlo neposredno v
uporabo in periodika.

Izobraževanje uporabnikov
za samostojno delo v
knjižnici

Nakup knjižničnega gradiva
v 2011:

Nakup knjižničnega gradiva
v 2012:

- Serijske publikacije: 10

- Serijske publikacije: 11

- Monografske publikacije:
111

- Monografske publikacije:
150

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bilo za
potrebe knjižnice UP ZRS
kupljenih 160 izvodov
monografskega gradiva in
11 naslovov serijskih
publikacij.

UP UK
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2011: 0

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2012: 4

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Knjižnica ima trenutno 1
zaposlenega, v.d. direktorja
knjižnice.

UP FGO, UP FENIKS
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike 3

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike 5

UP FENIKS: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Organiziranje izobraževanj
za uporabnike knjižnice se
izvaja v okviru pedagoškega
programa AK in v dogovoru
s posameznimi nosilci
predmetov.
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP FHŠ
4 organizirana izobraževanja
v sodelovanju s
predavateljem predmeta
MERI

4 organizirana izobraževanja
v sodelovanju s
predavateljem predmeta
MERI

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Predmet MERI prestavljen
na poletni semester.

UP FM, UP PEF
Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike: 6 (UP FM), 3
(UP PEF)

Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike: 8.(UP FM), 3
(UP PEF)

Izobraževanja za delo z
informacijskimi viri

Izobraževanja za delo z
informacijskimi viri

UP FM in UP PEF:
Realizirano.
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
periodično razpisana.

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

periodično razpisana.
UP FAMNIT

0 organiziranih izobraževanj
za uporabnike

4 organizirana izobraževanja
za uporabnike

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Prostorska stiska fakultete
ostaja, zato ni bilo
realizirano dodatno število
računalnikov in posledično
organiziranih izobraževanj
za uporabnike.

UP FTŠ TURISTICA
Knjižnično informacijski
praktikum: organizirana 4
izobraževanja.

Samostojna uporaba
sistema COBISSOPAC in
elektronskih baz podatkov.

Realizirano.

UP FVZ
Skupinska izobraževanja
potekajo preko študijskih
predmetov. Individualna
izobraževanja potekajo
dnevno v Knjižnici UP FVZ.

Skupinska izobraževanja
bodo potekala preko
študijskih predmetov.
Individualna izobraževanja
potekajo dnevno v Knjižnici
UP FVZ.

Realizirano.

UP ZRS
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2011 - 3

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2012 - 4

Delno realizirano
Obrazložitev:
Za uporabnike sta bili
organizirani le dve
izobraževanji.

Bibliografska obdelava
knjižničnega gradiva

UP FHŠ
Katalogizacija gradiva

Obdelano gradivo,
postavljeno na police

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva: 222 (UP FM); 590
(UP PEF)

Letni prirast tiskanih enot
gradiva:300 (UP FM); 2000
(UP PEF)

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot:12 (UP FM), 11 (UP
PEF).

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot: 12 (UP FM); 11 (UP
PEF).

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT
Letni prirast tiskanih enot
gradiva (158 naslovov / 335
izvodov) in zakupljenih ali
nabavljenih 2 elektronskih
enot (baza MathSciNet;
Journal Citation Reports)

Obdelano in razvrščeno
gradivo

Realizirano.

Večji pregled na knjižničnem
gradivom
UP FTŠ TURISTICA

Letni prirast tiskanih enot
gradiva: 437 enot.

Obdelano gradivo,
postavljeno na police po
prostem pristopu.

Realizirano.

UP FVZ
581 letni prirast tiskanih enot
gradiva (od tega 74 enot
serijskih publikacij, 11 enot
neknjižnega gradiva, 496
enot monografskega

Letni prirast:

Realizirano.

- 350 tiskanih enot gradiva

Obrazložitev: Letni prirast
430 enot gradiva.

- 13 zakupljenih baz
podatkov

Ciljna vrednost letnega
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
gradiva) in 12 zakupljenih
baz podatkov (od tega 10
konzorcijsko zakupljenih baz
podatkov in 2 samostojno
zakupljeni: Cinahlwithfulltext
in TheCochraneLibrary)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
prirasta knjig je bila v skladu
z rebalansom LPD 2012
znižana iz načrtovanih 600
na 350 enot. Letni prirast
knjig v letu 2012 je presegel
cilj 350 enota za 80 enot in
znaša 430 enot.
Ohranili smo število baz
podatkov iz lanskega leta in
povečali število še za eno –
Ebrary.

UP ZRS
Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2011 – 555

Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2012 – 600

Delno realizirano
Obrazložitev:
Navidezno je manjši letni
prirast gradiva, saj je bilo
zaradi prostorske stiske
inventarizirano zgolj gradivo,
ki je šlo neposredno v
uporabo in periodika; ostalo
pridobljeno gradivo je
neinventarizirano in
skladiščeno.

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

UP FGO
Vnos in redakcija člankov –
220

Vnos in redakcija člankov –
220

Vnos in redakcija monografij
– 10

Vnos in redakcija monografij
– 10

Vnos in redakcija izvedenih
del - 20

Vnos in redakcija izvedenih
del - 20

UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP FM, UP PEF
Vnos in redakcija 1.644
zapisov.

Vnos in redakcija 1.700
zapisov.

Vnos in redakcija 198
zapisov

Vnos in redakcija približno
200 zapisov

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT
Realizirano.

UP ZRS
Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Članki – 492

Članki – 500

Monografije – 181

Monografije – 70

Izv. dela - 76

Izv dela - 100

Medknjižnična izposoja

Realizirano.
Obrazložitev:
Pri izvedenih delih sicer ni
realizirano načrtovano
število, obe ostali vrednosti
pa sta preseženi.

UP FGO, UP FENIKS
Izposojenih enot gradiva za
uporabnike – 53

Izposojenih enot gradiva za
uporabnike - 50

UP FENIKS: Delno
realizirano
Obrazložitev:_Izposojenih
20 enot gradiva
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP FHŠ
Posojeno gradivo drugim
knjižnicam (37 knjig + 2
članka), izposojeno iz drugih
knjižnic (41 knjig + 2 članka)

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje

Realizirano.
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
skupaj 82 enot

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Vzpostavitev dostopa do
gradiva, ki ga knjižnica nima
18 posredovanj gradiva
drugim knjižnicam

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima in 20
posredovanj gradiva
knjižnicam, ki ga potrebujejo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število posredovanj knjižnic
je bilo nižje od planiranega
za 30 %.

UP FM, UP PEF
243 medknjižničnih
transakcij.

250 medknjižničnih
transakcij.

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Posojeno gradivo drugim
knjižnicam 108 enot in
izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic 49 enot.

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje.

Realizirano.

UP FVZ
Iz Knjižnice UP FVZ
posredovano 58 zahtevkov,
v Knjižnico UP FVZ dobljeno
17 zahtevkov

Iz Knjižnice UP FVZ
posredovano 65 zahtevkov,
v Knjižnico UP FVZ dobljeno
25 zahtevkov

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Iz knjižnice UP FVZ poslano
23 zahtevkov. Dobljeno 11
zahtevkov.

UP ZRS

Omogočanje dostopa do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz

Posojeno:

Posojeno:

Delno realizirano

2 članki

5 člankov

Obrazložitev:

8 monografij

12 monografij

Izposojeno:

Izposojeno:

58 kopij

65 kopij

102 monografiji

120 monografij

Realizacija je odvisna od
povpraševanja uporabnikov
in drugih knjižnic. V eni
postavki je ciljna vrednost
dosežena, v ostalih pa so
dosežene vrednosti za
približno 25% nižje od
predvidenih.

UP UK
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2011: 16.550

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2012: 17.250

Realizirano.

UP FAMNIT
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki
(ni podatka, leto še ni
zaključeno)

10 % povečanje
pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Realizirano.

UP FHŠ
Zakupljene baze s strani UK
UP

Ohranitev obstoječega

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv.

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%.

UP FM in UP PEF:
Opomba: Podatke o številu
pregledanega gradiva v
elektronski obliki bo
poročala UP UK.

UP FTŠ TURISTICA
Zakupljene baze s strani UP.

Ohranitev obstoječega.

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
ni še podatka o uporabi
UP FVZ
Do 6.12.2011 nismo uspeli
pridobiti statistik uporabe,
razen za Wiley Online
Library v kateri smo
pregledali 1232 polnih
dokumentov.

Zagotovitev dodatnih
prostorov knjižnice

Ažuriranje bibliografij
raziskovalcev

Še večja uporaba
elektronskih virov in baz
podatkov

Realizirano
Obrazložitev:
V samostojno zakupljeni
bazi Cinahl with full text smo
naredili 6269 iskanj in
pridobili 2222 člankov. V
bazi The Cochrane library
smo naredili 491 iskanj in
poiskali 253 kliničnih študij.
To so rezultati le za
samostojno nabavljeni bazi.
Za ostale baze poroča UP
UK.

UP FAMNIT
Prostor knjižnice v 2010: 14
m2

Prostor knjižnice v 2011:
100 m2

Čitalnica: 0 m2

Čitalnica: 20 m2

Št. računalniških mest: 0

Št. računalniških mest: 4

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Prostorska stiska celotne
fakultete, zato tudi samih
knjižničnih prostorov; v etočki fakultete je dostop do
računalnikov.

UP FHŠ
487 kreiranih/redigiranih
zapisov (članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija cca.
400 zapisov

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
297 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela).

Kreiranje in redakcija
bibliografskih zapisov cca
330

Realizirano.

UP FVZ
V Knjižnici UP FVZ nimamo
privilegija za ažuriranje
bibliografij (redakcija)

Pridobitev privilegija z
izobraževanjem bibliotekark
za ažuriranje

Realizirano.
Obrazložitev:
Pridobljen tečaj.

UP FGO, UP FENIKS
Vnos in redakcija člankov –
220

Vnos in redakcija člankov –
220

Vnos in redakcija monografij
– 10

Vnos in redakcija monografij
– 10

Vnos in redakcija izvedenih
del - 20

Vnos in redakcija izvedenih
del - 20

UP FENIKS: Realizirano.
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Ustanovitev in začetek
delovanja UP UK

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP UK
UP UK formalno še ni
ustanovljena

Formalna ustanovitev UK
UP

Realizirano.

Sredstva za izvajanje
dejavnosti UP UK v 2011

Pridobitev javnih sredstev za
izvajanje knjižnične

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

dejavnosti UP UK kot javne
službe v 2012

Izobraževanje strokovnih
sodelavcev UP UK

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev
knjižnice

Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

UP UK nima prostorov in
opreme za izvajanje
dejavnosti v 2011

Vzpostavljeni prostorski
pogoji in osnovna oprema za
vodstvo UP UK v 2012

Realizirano.

UP UK ni del nacionalnega
vzajemnega bibliografskega
sistema COBISS v 2011

UP UK aktivni del
nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema
COBISS v 2012

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Aktivnosti za vključitev v
sistem COBISS so se začele
v 2012, zaključene bodo v
2013.

UP UK
Zaposleni v UP UK: 0

Zaposleni v vodstvu UP UK
ter osnovno strokovno
osebje z zahtevano
strokovno izobrazbo

Realizirano.

UP FGO, UP FENIKS
Zaposlenih na delovnem
mestu knjižničar – 0

Zaposlenih na delovnem
mestu knjižničar – 0,5

UP FENIKS: Realizirano.
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP FHŠ
Prirast 735 enot gradiva

Prirast 600 enot gradiva

Delno realizirano.

UP FM
Vnos in redakcija 1.644
zapisov.

Vnos in redakcija 1.700
zapisov.

Realizirano.

UP FAMNIT, UP FM, UP PEF, UP FVZ
Letni prirast

Letni prirast:

- tiskano gradivo: 158
naslovov / 335 izvodov

- tiskano gradivo: 150
naslovov

- elektronsko gradivo: 2
(baza MathSciNet; Journal
Citation Reports)

- elektronsko gradivo: 1
(baza MathSciNet)

Posledica ZUJF je bilo tudi
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki ter
prostorska stiska fakultete
ostaja, zato ni bilo
realizirano dodatno število
računalnikov in organiziranih
izobraževanj za uporabnike.

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki *
ni podatka, leto še ni
zaključeno

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki *
ker ni podatka, (leto še ni
zaključeno) zato le napoved:
10 % povečanje
pregledanega gradiva v
elektronski obliki

UP FAMNIT: Delno
realizirano.

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
imajo dostop do informacij: 4
(UP FAMNIT), 10 (UP PEF
in UP FM); 9 (UP FVZ

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
imajo dostop do informacij: 0
(UP FAMNIT), 10 (UP PEF
in UP FM); 7 (UP FVZ)

UP FAMNIT: Delno
realizirano.
Obrazložitev:

Obrazložitev:
Posledica ZUJF je bilo tudi
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki ter
prostorska stiska fakultete
ostaja, zato ni bilo
realizirano dodatno število
računalnikov in organiziranih
izobraževanj za uporabnike.

UP FAMNIT: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je bilo tudi
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
zmanjšanje nakupa gradiva
v tiskani obliki ter
prostorska stiska fakultete
ostaja, zato ni bilo
realizirano dodatno število
računalnikov in organiziranih
izobraževanj za uporabnike.
UP FVZ: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ohranjena izhodiščna
vrednost kazalnika (7
računalnikov, ki so na voljo
študentom).

Bibliografska obdelava
knjižničnega gradiva

UP FM, UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva: 222 (UP FM), 590
(UP PEF)

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 300 (UP FM), 2000
(UP PEF)

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot: 12 (UP FM) in 11 (UP
PEF).

Število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot: 12 (UP FM), 11 (UP
PEF).

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Letni prirast tiskanih enot
gradiva (158 naslovov / 335
izvodov) in zakupljenih ali
nabavljenih 2 elektronskih
enot (baza MathSciNet;
Journal Citation Reports)

Obdelano in razvrščeno
gradivo

Vnos in redakcija 1.644
zapisov.

Vnos in redakcija 1.700
zapisov.

Realizirano.

Večji pregled na knjižničnem
gradivom

UP FM, UP PEF
UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT
Vnos in redakcija 198
zapisov
Prijava na razpis ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz
podatkov

Vnos in redakcija približno
200 zapisov

Realizirano.

UP UK
Pridobljena sredstva za
sofinanciranje nabave
serijskih publikacij na
javnem razpisu ARRS v
2011

Povečati znesek pridobljenih
sredstev za sofinanciranje
nabave serijskih publikacij
na javnem razpisu ARRS v
2012

Realizirano.

UP FAMNIT
Zakupljene ali nabavljene
elektronskih enot: 2

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot: 1

Realizirano.

UP FHŠ
Naročenih 7 tujih znanst.
revij (sofinanciranje ARRS)

Ohranitev stanja, naročenih
7 revij

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih
ali nabavljenih elektronskih
enot: 3

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot.

Realizirano.

UP FVZ
Prijavili smo štiri revije in dve
bazi podatkov. Pridobili smo

Pridobitev višjega zneska na
razpisu ARRS za

Nerealizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
450€.

Ciljna vrednost v letu 2012
sofinanciranje periodike
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Pridobili smo 353€.

UP ZRS
Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih s
sofinanciranjem ARRS v
2011 - 6

Tehnološka prenova in
prehod na platformo
COBISS 3

Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih s
sofinanciranjem ARRS v
2012 - 7

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pridobljena sredstva za 6
revij, zaradi ponovnega
zmanjševanja namenskih
sredstev za sofinanciranje
nabave tiskanih serijskih
publikacij.

UP UK
Uporaba različnih
segmentov COBISS3 v UP
UK

Uporaba vseh razpoložljivih
segmentov COBISS3 v
knjižnicah UP in UP UK

Realizirano.

UP FHŠ
COBISS3 zaloga

COBISS3 medknjižnična
izposoja

Uporaba COBISS3/Zaloga.

Priprava na COBISS3/

Nerealizirano.

UP FM, UP PEF

Katalogizacija in COBISS3/

UP FM in UP PEF: Delno
realizirano.
Obrazložitev

Medknjižnična izposoja.
Predvidena izobraževanja v
skladu z razpisi IZUM.

Realizirano: V letu 2012 so
se knjižničarke UP FM IN
UP PEF udeležile
izobraževanja za okolje
COBISS3/Katalogizacija,
uspešno opravile preverjanje
znanja. Knjižnica UP FM IN
UP PEF je prešla v novo
programsko okolje
COBISS3/Katalogizacija.
Nerealizirano: Vsa
izobraževanja in nadaljnji
načrti menjave
programskega okolja sedaj
vodi UP UK.

UP FAMNIT
Uporaba COBISS3
segmenta v izposoji in zalogi
gradiva

Uporaba COBISS3
segmenta v katalogizaciji,
izposoji in zalogi gradiva

Delno realizirano
Obrazložitev:
Segment za izposojo s strani
IZUMa še ni bil nadgrajen.

UP FTŠ TURISTICA
COBISS3 Zaloga in
COBISS3 Serijske
publikacije

COBISS3 Izposoja

Realizirano.

UP FVZ
Uporaba Cobiss3/Zaloga,
Cobiss3/Upravljanje aplikacij

Prehod na Cobiss
3/Katalogizacija in ostalo

Realizirano
Obrazložitev:
Prešli smo na
Cobiss3/Katalogizacijo.

UP ZRS
2011 - COBISS3 moduli

2012 - COBISS3 moduli

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Vpis novih uporabnikov in
izposoja gradiva

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
zaloga, prevzem zapisov in
medknjižnična izposoja

Ciljna vrednost v letu 2012
katalogizacija, zaloga,
prevzem zapisov, izposoja in
medknjižnična izposoja

219

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Izposoja še vedno poteka v
modulu COBISS2, ostalo
realizirano.

UP UK
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice

Povečano število aktivnih
uporabnikov knjižnic UP UK

Realizirano.

UP FHŠ
Vpis novih študentov v
oktobru 2012 ter ostalih
članov med letom

Vpis novih študentov v
oktobru 2012 ter ostalih
članov med letom

Realizirano.

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF in UP FTŠ TURISTICA
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 2.021(UP FM IN
UP PEF), 860 (UP FAMNIT),
1024 (UP FTŠ TURISTICA);
875 (FVZ)

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.100 (UP FM IN
UP PEF), 1000 (UP
FAMNIT), 1190 (UP FTŠ
TURISTICA); 950 (UP FVZ)

UP FM in UP PEF: Delno
realizirano. Vpisanih je 1970
aktivnih uporabnikov
knjižnice.
Obrazložitev:
Opazen je upad obiskov
uporabnika kot
posameznika, zato je
številčno obiskov manj,
vendar je hkrati opazno, da
si uporabniki jemljejo ob
posamičnem obisku več
enot gradiva naenkrat (na
željo vodstva in zaradi
specifike gradiva ter potreb
opravljanja prakse, je možna
izposoja 15 izvodov hkrati),
knjižnico pa obiskujejo za
uporabo baz podatkov, za
kar ni potrebna registracija v
program COBISS,ki beleži
tudi obisk.
UP FAMNIT: Realizirano.
UP FTŠ – Turistica:
Realizirano.
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.003.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Št. aktivnih uporabnikov
knjižnice 1051.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.776
(UP FM IN UP PEF), 860
(UP FAMNIT), 962 (UP FTŠ
TURISTICA), 803 (UP FVZ)

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.900
(UP FM IN UP PEF), 1000
(UP FAMNIT), / (UP FTŠ
TURISTICA), 850 (UP FVZ)

UP FM in UP PEF: Delno
realizirano. Vpisanih je
1.652 aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov.
Obrazložitev:
Opazen je upad obiskov
uporabnika kot
posameznika, zato je
številčno obiskov manj,
vendar je hkrati opazno, da
si uporabniki jemljejo ob
posamičnem obisku več
enot gradiva naenkrat (na
željo vodstva in zaradi
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
specifike gradiva ter potreb
opravljanja prakse, je možna
izposoja 15 izvodov hkrati),
knjižnico pa obiskujejo za
uporabo baz podatkov, za
kar ni potrebna registracija v
program COBISS,ki beleži
tudi obisk.
UP FAMNIT: Realizirano.
UP FTŠ – Turistica: Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 949.
UP FVZ: Realizirano.
Obrazložitev:
Št. aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov:
1031.

Medknjižnična izposoja

UP FM, UP PEF
243 medknjižničnih
transakcij.

250 medknjižničnih
transakcij.

UP FM in UP PEF:
Realizirano.

UP FAMNIT
Vzpostavitev dostopa do
gradiva, ki ga knjižnica nima
in 18 posredovanj gradiva
drugim knjižnicam

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima in 20
posredovanj gradiva
knjižnicam, ki ga potrebujejo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število posredovanj knjižnic
je bilo nižje od planiranega
za 30 %.

UP FTŠ TURISTCA
Posojeno gradivo drugim
knjižnicam 108 enot in
izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic 49 enot.

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje.

Realizirano.

UP FVZ
Iz Knjižnice UP FVZ
posredovano 58 zahtevkov,
v Knjižnico UP FVZ dobljeno
17 zahtevkov

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev
knjižnice

Iz Knjižnice UP FVZ
posredovano 65 zahtevkov,
v Knjižnico UP FVZ dobljeno
25 zahtevkov

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Iz knjižnice UP FVZ poslano
23 zahtevkov. Dobljeno 11
zahtevkov.

UP UK
Zaposleni v UP UK: 0

Zaposleni v vodstvu UP UK
ter osnovno strokovno
osebje

Delno realizirano
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je tudi
omejitev zaposlovanja
strokovnega osebja.

UP FAMNIT
Vzpostavitev boljše
organizacije dela in
kakovostne knjižnične
dejavnosti

Boljša organizacija dela in
kakovostna knjižnična
dejavnost

Realizirano.

UP FVZ
2 bibliotekarki zaposleni za

2 bibliotekarki zaposleni za

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
polni delovni čas

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

polni delovni čas
UP ZRS

1,5 zaposleni v 2011

2 zaposlena v 2012

Nerealizirano
Obrazložitev:
Drugi sodelavec knjižnice, ki
je del leta 2012 še sodeloval
pri aktivnostih v knjižnici,
zaradi drugih obveznosti ne
deluje več aktivno v knjižnici.

Omogočanje dostopa do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz

UP UK
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2011: 16.550

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2012: 17.250

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv.

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%.

UP FM in UP PEF:
Opomba: Podatke o številu
pregledanega gradiva v
elektronski obliki bo
poročala UP UK.

UP FAMNIT
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki
(ni podatka, leto še ni
zaključeno)
Omogočiti iskanje po vseh
dostopnih elektronskih virih
preko ene vstopne točke
(metaiskalnik)

10 % povečanje
pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Realizirano.

UP FHŠ
Metaiskalnik v testni fazi

Učinkovito delovanje
metaiskalnika

Delno realizirano.

UP FAMNIT
Ni dostopa do elektronskih
virov preko metaiskalnika

Dostop do gradiva preko
metaiskalnika

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Vzpostavitev dostopa do
elektronskih virov preko
metaiskalnika.

Dostop do gradiva preko
metaiskalnika.

Ni podatka.

UP FVZ
Iskalnik je v pripravi

Razširitev uporabe iskalnika
med uporabniki

Nerealizirano
Obrazložitev:
Metaiskalnik ni bil izdelan.

Omogočiti oddaljen dostop
do elektronskih
informacijskih virov

UP FHŠ
Trenutno še nimamo
oddaljenega dostopa

Vzpostavitev oddaljenega
dostopa

Realizirano.

UP FM, UP PEF
Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov ni možen.

Delujoč oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov.

UP FM: Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pridobljen dostop za
zaposlene.
UP PEF: Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga vezana na
vzpostavitev digitalne
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
knjižnice, za katero je
potrebno sodelovanje
RICUP po zaključku projekta
ODUN*.

UP FAMNIT, UP FTŠ TURISTICA
UP FAMNIT in UP FTŠ –
Turistica: Realizirano.

Vzpostavitev oddaljenega
dostopa do elektronskih
informacijskih virov

Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov

Omogočen s pomočjo
IZUM-a oddaljen dostop do
baz v njihovem konzorciju.

Omogočen oddaljen dostop
do vseh baz podatkov

UP FVZ
Realizirano.
Obrazložitev:
Omogočen oddaljen dostop
do baz Proquest in Web of
knowledge.
Vzpostavitev in ažurno
posodabljanje spletne strani
knjižnice

Članstvo v konzorcijih
uporabnikov e-revij in baz
podatkov

UP PEF
Nova, posodobljena in
informativna spletna stran s
privlačno grafično podobo.
Ažurirani podatki.

Sprotno, natančno in
načrtovano ažuriranje
podatkov.

Realizirano.

UP UK
Članstvo v konzorcijih zbirk
e-revij: 9 in baz podatkov: 4

Članstvo v konzorcijih zbirk
e-revij: 10 in baz podatkov: 4

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
ni še podatka o uporabi.

10% večja uporaba.

Ni podatka.

UP FVZ
10 konzorcijsko zakupljenih
ali nabavljenih elektronskih
enot

Ohranjanje obstoječega
stanja oz. dodajanje novih
baz

Realizirano.
Obrazložitev:
Ohranitev obstoječega
stanja.

Opomba: * Pomen kratice je razložen v opombi pod tabelo v okviru dolgoročnega cilja 1 tega poglavja.
Dolgoročni cilj: 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kvaliteten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FGO, UP FENIKS
- Število članov v svetu
uporabnikov UP UK – 0

- Število članov v svetu
uporabnikov UP UK – 1

UP FENIKS: Nerealizirano.
Obrazložitev:
V svet uporabnikov UP UK
ni bil imenovan.
UP FGO: Delovanje
knjižnice še ni
vzpostavljeno.

UP ZRS
V novembru leta 2011
ustanovljena nova članica
UP UK

UP UK in posamezne
knjižnice članic UP kot njene
enote

Delno realizirano

Vzpostavitev oddelka UP UK
v kampusu Livade

Vzpostavljen oddelek UP UK
z izposojevališčem
knjižničnega gradiva

UP UK je ustanovljena in
imenovani so bili organi
upravljanja; knjižnice članic
UP formalno še niso postale

Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
enote UP UK vendar
sodelujejo pri nekaterih
aktivnostih.
Zaradi zaustavitve izgradnje
prvega stolpiča kampusa
Livade ni prišlo do
vzpostavitve nove enote.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati prepoznavnost
knjižnice v lokalnem okolju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ TURISTICA
Vpis večjega števila drugih
zunanjih uporabnikov.

Večje število zunanjih
uporabnikov.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Obstoječe stanje - v
lokalnem okolju ni interesa
za tovrstno študijsko
literaturo.

Komentar
UP FHŠ
Knjižnica Fakultete za humanistične študije Koper je namenjena zadovoljevanju informacijskih,
izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev ter ostalih
zaposlenih. Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike. Knjižnica nabavlja, obdeluje in
izposoja gradivo predvsem s področij geografije, zgodovine, antropologije, kulturnih študijev, medijskih
študijev, filozofije, dediščine in lingvistike. Poleg tega skrbi za vodenje bibliografij visokošolskim
učiteljem in sodelavcem ter izvaja medknjižnično izposojo. Uporabnikom omogoča izposojo gradiva in
dostop do elektronskih revij ter baz podatkov.
Od meseca oktobra 2012 je odprta po naslednjem urniku: pon. 10-17 h, tor., sre., čet. 10 -15 h, pet. 813 h. Skupno število ur odprtosti na teden znaša 27 ur, na dan 5 ur, (1 dan v tednu 7 ur).
Knjižnica nudi podporo naslednjim dodiplomskim študijskim programom (1. stopnja): Dediščina Evrope
in Sredozemlja, Sodobna kritična teorija in filozofija, Geografija, Geografija dvopredmetni, Zgodovina,
Zgodovina dvopredmetni, Italijanistika, Italijanistika dvopredmetni, Kulturni študiji in antropologija,
Slovenistika, Medijski študiji, Medijski študiji dvopredmetni, Medkulturno jezikovno posredovanje ter
podiplomskim študijskim programom (2. stopnja): Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija,
Komuniciranje in mediji, Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina, Uprizoritvene študije in kreativno
pisanje, Italijanistika pedagoški študij, Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, Zgodovina
dvopredmetni pedagoški študij, Geografija dvopredmetni pedagoški študij, Dediščinski turizem,
Upravljanje trajnostnega razvoja; (3. stopnja): Filozofija in teorija vizualne kulture, Geografija,
Slovenistika, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Upravljanje različnosti, Antropologija.
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TABELA 27: UPORABNIKI KNJIŽNICE
Članica

UP FHŠ

UP FAMNIT

UP FTŠ -TURISTICA

UP FM IN UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Število
v letu
2011

Načrto
vano
število
za leto
2012

Realiz
acija
2012

Študenti –
dodiplomski,
redni

786

785

684

754

880

1.019

2.701

2.920

3.033

667

743

704

538

560

638

119

120

155

Študenti –
dodiplomski,
izredni

21

21

7

0

0

3

1.453

1.500

1.425

167

180

118

217

230

248

2

5

2

Študenti –
podiplomski

137

120

137

2

10

16

737

780

843

77

95

55

46

55

76

16

20

38

Srednješolci

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

0

0

1

/

/

/

0

0

0

/

/

/

1

5

1

Kategorije
uporabnikov

91

95

107

92

95

121

335

350

357

79

80

72

48

49

68

100

130

150

Upokojenci

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

0

0

0

/

/

/

0

0

0

/

/

/

1

0

1

Tuji državljani

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

Glej
komen
tar!

0

0

0

8

10

8

0

0

1

5

6

1

0

0

0

41

45

36

12

12

19

2.090

2.120

2.288

65

70

53

16

20

20

6

5

11

Zaposleni

Drugi
uporabniki
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Komentar
UP FHŠ
Načrt za prihodnje leto predstavlja zgolj oceno prihodnjega stanja, ker pa je težko povsem natančno
oceniti točno število uporabnikov, število novih enot gradiva, prihaja do manjših odstopanj med
načrtom in realizacijo. Realizacija je ponekod nekoliko manjša od načrtov, ponekod pa večja. Letni
prirast gradiva je letos nekoliko večji od načrtovanega, predvsem na račun knjižnih darov in velikega
števila zaključnih nalog študentov na vseh stopnjah. Tudi število kreiranih/redigiranih zapisov za
bibliografije (monografije, članki, izvedena dela) je večje od načrtovanega.
Število aktivnih članov je nekoliko manjše. Opažamo, da morda študenti na drugi stopnji bol. študija
manj obiskujejo knjižnico, ker nimajo predavanj razporejenih na vse dni v tednu.
Junija 2012 je prišlo do sprememb v zvezi s študentsko pomočjo, ki smo se je v knjižnici posluževali
več let. Študentsko delo ni bilo več odobreno zaradi varčevalnih ukrepov. V knjižnici je (poleg svojega
pedagoškega dela na fakulteti) začela delati sodelavka Vladka Tucovič, sprva za 10 ur na teden, od
novembra dalje pa 20 ur tedensko. Sodelavka skrbi za izposojo gradiva, medknjižnično izposojo ter
delo z uporabniki – to, kar je bilo prej študentsko delo. Še vedno pa ostaja problem, da se v primeru
odsotnosti bibliotekarke (dopust, bolniška, izobraževanje) izvaja le izposoja gradiva, vsa ostala dela
pa niso opravljena.
Kategorija članov tuji državljani: vsi tuji državljani, ki so vpisani v knjižnico, so hkrati tudi študenti.
Nekateri od teh so pri nas na ERASMUS izmenjavi.
Kategorij članov srednješolci in upokojenci ne vodimo posebej, vključeni sta med druge uporabnike,
kamor spadajo tudi pravne osebe.
Organizirano izobraževanje za uporabnike: letos organiziranih izobraževanj nismo izpeljali, saj je
predmet MERI - Metodologija in epistemologija raziskovanja z informatiko prestavljen na poletni
semester. Takrat ga bomo skušali izpeljati (ob prisotnosti asistenta za predmet MERI). V primeru, da
organiziramo samostojno, se študenti izobraževanja ne udeležijo.
COBISS3 Medknjižnična izposoja: tega še nismo realizirali. Izposoja COBISS3 je na nivoju
Univerzitetne knjižnice predvidena za leto 2013.
Medknjižnična izposoja v letu 2012 znaša: iz drugih knjižnic smo si izposodili 22 enot gradiva, tj. 17
monografij in 5 člankov, iz naše knjižnice smo ostalim knjižnicam izposodili 36 enot gradiva tj. 36
monografij in 0 člankov. Skupaj znaša medknjižnična izposoja 58 enot gradiva, kar je 31 enot manj kot
v letu 2011.
Izobraževanja: bibliotekarka se je v letu 2012 udeležila strokovnega izobraževanja:Tečaj
COBISS3/Katalogizacija, Koper, Famnit, 10.-11. september 2012 (16 ur). V izobraževanje na nivoju
Univerzitetne knjižnice smo se vključili vsi knjižničarji UP.
UP FVZ
V tabelo so vključeni le aktivni uporabniki Knjižnice UP FVZ, to pomeni uporabniki, ki so v enem
letu opravili vsaj kakšno aktivnost v knjižnici.
Pod kategorijo drugi uporabniki so vključeni vsi ostali aktivni uporabniki (študenti ostalih univerz,
zunanji uporabniki in pravne osebe).
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6.5.3 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP FHŠ
Večina zadev je že podanih v komentarju zgoraj, dodajam le še tole:
Pomembna novost v letu 2012 je vsekakor prehod na COBISS3/katalogizacijo, ki smo jo po
predhodnem izobraževanju in uspešno narejenimi testnimi zapisi za različne vrste gradiva izvedli v
novembru 2012.
Skupno število ur odprtosti knjižnice se je jeseni 2012 žal zmanjšalo zaradi pomanjkanja kadra, nova
sodelavka je zaposlena le za 20 ur tedensko, študentske pomoči pa, žal, nimamo več. V primeru, da
se ta situacija izboljša, npr. če bo morda odobrena študentska pomoč za izposojo gradiva, lahko urnik
ustrezno podaljšamo. Trenutna odprtost je glede na dane pogoje največ, kar lahko izpeljemo.
Knjižnica se je prijavila na razpis ARRS za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov.
Prijavili smo 7 tujih znanstvenih revij in dobili znesek v višini 2.012,00 EUR. V primeru, da sredstev ne
bi dobili, bi morali verjetno revije odpovedati.
Zaradi pomanjkanja sredstev je bil nakup gradiva v letu 2012 zelo omejen.
UP FM
Knjižnična dejavnost UP FM obsega nabavo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih in
znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in vodenje bibliografij zaposlenim
raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja
uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta kot skupna visokošolska knjižnica v skupnih prostorih (od leta
2003), skladno z dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice od 1. oktobra 2010 delijo v
razmerju 55%:45% (UP FM : UP PEF).
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP FM načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob
odobritvi predstojnikov oddelka, dekanje ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcev in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so
lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.
Knjižnica je odprta za izposojo ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 oziroma ob sredah četrtkih in
pekih od 8.00 do 17.00, skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden.
Zagotovljene so storitve v dneh in urah, kjer je statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
V knjižnici so zaposlene tri strokovne sodelavke z ustrezno izobrazbo ter licencami za delo v okolju
COBISS. Dve strokovni sodelavki sta zaposleni za poln delovni čas, ena strokovna sodelavka pa za
delovni čas krajši od polnega (20 ur na teden) v skladu s predpisi o starševskem varstvu. Knjižnica se
redno poslužuje študentskega dela, ki se je zaradi delovnega časa krajšega od polnega strokovne
sodelavke, bolniških odsotnosti ter odsotnosti za potrebe obveznih izobraževanj strokovnih delavcev v
knjižnicah, izkazala kot nepogrešljiva. Študent izvaja izposojo knjižničnega gradiva, svetuje pri izbiri in
pomaga uporabnikom pri uporabi storitev knjižnice. Glede na večji obseg nabave literature ter
povečano število zaposlenih pedagoških sodelavcev ter raziskovalcev in ne nazadnje povečan obseg
vpisanih študnetov, bi bilo smiselno v knjižnico umestiti sodelavca, ki bi za poln delovni čas opravljal
dela, povezana z izposojo, stiki z uporabniki ter skrbjo za urejenost in pospravljenost knjižničnega
gradiva, da bi strokovna sodelavka s krajšim delovnim časom od polnega lahko opravljala strokovno
bibliotekarsko delo, ki se ga na delovnem mestu Izposoja ne da opravljati.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta. Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
Ocenjujemo, da je knjižnica v letu 2012 realizirala ali delno realizirala večino zastavljenih kratkoročnih
ciljev. Odstopanja pri nerealiziranih ciljih so povezana s spremembami, ki so nastale v letu 2012.
Nekatere izhajajo iz dejstva, da je bilo to leto prelomno zaradi ustanovitve Univerzitetne knjižnice
Univerze na Primorskem, ki je že prevzela nekaj skupnih funkcij organiziranja knjižnične dejavnosti
(izobraževanje, načrtovanje in sprememba programskega okolja, zbiranje in vodenje nekaterih
podatkov). Pri načrtovanima kratkoročnima ciljema digitalizacije diplomskih nalog ter vzpostavitve
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metaiskalnika za iskanje po elektronskih besedilih pa knjižnica sodeluje z RICUP. Slednji sodeluje v
projektu ODUN.
Ocenjujemo, da je bil zadovoljivo realiziran kratkoročni cilj Skrb za prirast relevantnega knjižničnega
gradiva, katero je 393 izvodi (prirast gradiva, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije)
obogatilo knjižnični fond, namenjen podpori izvajanja študijskega procesa. Prav tako je se je knjižnica
skrbno pripravila in realizirala zastavljen kratkoročni cilj Bibliografska obdelava gradiva, s katero smo v
Vzajemni katalog COBISS prispevali, poleg nabavljenih izvodov še vnose za osebne bibliografije
raziskovalcev ter zapise v bazi normativnih imen CONOR 2085 bibliografskih zapisov.
UP FAMNIT
Knjižnica TeMeNa je namenjena zadovoljevanju informacijskih, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev ter ostalih zaposlenih na UP FAMNIT in UP
IAM. Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike. Knjižnično dejavnost izvajamo v skladu
z Zakonom o knjižničarstvu ter ustreznimi podzakonskimi akti. Knjižnica nabavlja, obdeluje in izposoja
gradivo predvsem s področij naravoslovja, tehnike, medicine ter psihologije.
Knjižnica vodi izposojo gradiva v sistemu COBISS3. V knjižnico se je vpisalo 1038 študentov in 121
zaposlenih, skupaj 1159 aktivnih uporabnikov. Za potrebe medknjižnične izposoje se je vpisalo tudi 19
pravnih oseb. Za potrebe raziskovanja in izvedbo študijskih programov je bilo v letu 2012 nakupljenih
61 enot gradiva (117 izvodov) in omogočen elektronski dostop do MathSciNet ter do Journal Citation
Reports. Za potrebe bibliografije raziskovalcev (vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti
sodelavcev) je bilo vneseno 404 zapisov. V zvezi s tem knjižnica redno sodeluje s področnimi OSIC-i.
Knjižnica bo tudi v prihodnje podpirala študijski in raziskovalni proces, tako da bo izvaja svojo
dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce.
Vsakomur bo omogočen dostop do osnovnih storitev. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva,
posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se bo
tudi v prihodnje opravljalo v sistemu COBISS vodenje bibliografij za visokošolske učitelje, sodelavce in
raziskovalce.
V 2012 so se pričele aktivnosti delovanja UP UK in knjižnica TEMENA je organizacijsko, del UP UK.
Tako je bilo s strani UP UK in pod okriljem IZUMa na UP FAMNIT organizirano izobraževanje za vse
strokovne delavce knjižnic UP, za COBISS3/Katalogizacijo in v novembru 2012 je prišlo do prehoda v
segmentu katalogizacije v vseh knjižnicah UP. V sklopu delovanja UP UK je bil tudi omogočen testni
dostop do zbirke e-knjig Ebrary, ki vključuje 77.000 e-knjig. Z ebrary sodeluje že več kot 500
založnikov s celega sveta, od tega več kot 120 univerzitetnih založb. Med drugimi so v ebrary tudi
založbe kot so Elsevier Science, Harvard University Press, Karger Publishers, MIT Press, Wiley,
Taylor & Frances, Oxford University Press, Cambridge University Press in druge. Testni dostop do
obsežne zbirke e-knjig je prinesel dodatno strokovno in znanstveno literaturo za uporabnike knjižnice.
UP PEF
Knjižnična dejavnost UP PEF obsega nabavo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih in
znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in vodenje bibliografij zaposlenim
raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja
uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta kot skupna visokošolska knjižnica v skupnih prostorih (od leta
2003), skladno z dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice od 1. oktobra 2010 delijo v
razmerju 55%:45% (UP FM : UP PEF).
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob
odobritvi predstojnikov oddelka, dekanje ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcev in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so
lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.
Knjižnica je odprta za izposojo ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 oziroma ob sredah četrtkih in
pekih od 8.00 do 17.00, skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden.
Zagotovljene so storitve v dneh in urah, kjer je statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
V knjižnici so zaposlene tri strokovne sodelavke z ustrezno izobrazbo ter licencami za delo v okolju
COBISS. Dve strokovni sodelavki sta zaposleni za poln delovni čas, ena strokovna sodelavka pa za
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delovni čas krajši od polnega (20 ur na teden) v skladu s predpisi o starševskem varstvu. Knjižnica se
redno poslužuje študentskega dela, ki se je zaradi delovnega časa krajšega od polnega strokovne
sodelavke, bolniških odsotnosti ter odsotnosti za potrebe obveznih izobraževanj strokovnih delavcev v
knjižnicah, izkazala kot nepogrešljiva. Študent izvaja izposojo knjižničnega gradiva, svetuje pri izbiri in
pomaga uporabnikom pri uporabi storitev knjižnice. Glede na večji obseg nabave literature ter
povečano število zaposlenih pedagoških sodelavcev ter raziskovalcev in ne nazadnje povečan obseg
vpisanih študentov, bi bilo smiselno v knjižnico umestiti sodelavca, ki bi za poln delovni čas opravljal
dela, povezana z izposojo, stiki z uporabniki ter skrbjo za urejenost in pospravljenost knjižničnega
gradiva, da bi strokovna sodelavka s krajšim delovnim časom od polnega lahko opravljala strokovno
bibliotekarsko delo, ki se ga na ob izvajanju izposoje ne da opravljati.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta. Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
Ocenjujemo, da je knjižnica v letu 2012 realizirala ali delno realizirala večino zastavljenih kratkoročnih
ciljev. Odstopanja pri nerealiziranih ciljih so povezana s spremembami, ki so nastale v letu 2012.
Nekatere izhajajo iz dejstva, da je bilo to leto prelomno zaradi ustanovitve Univerzitetne knjižnice
Univerze na Primorskem, ki je že prevzela nekaj skupnih funkcij organiziranja knjižnične dejavnosti
(izobraževanje, načrtovanje in sprememba programskega okolja, zbiranje in vodenje nekaterih
podatkov). Pri načrtovanima kratkoročnima ciljema digitalizacije diplomskih nalog ter vzpostavitve
metaiskalnika za iskanje po elektronskih besedilih pa knjižnica sodeluje z RICUP. Slednji sodeluje v
projektu ODUN (pomen kratice je pojasnjen pod prvo tabelo tega poglavja). Ocenjujemo, da je bil
zadovoljivo realiziran kratkoročni cilj Skrb za prirast relevantnega knjižničnega gradiva, katero je s
preko 750 izvodi obogatilo knjižnični fond, namenjen podpori izvajanja študijskega procesa. Prav tako
je se je knjižnica skrbno pripravila in realizirala zastavljen kratkoročni cilj Bibliografska obdelava
gradiva, s katero smo v Vzajemni katalog COBISS prispevali, poleg nabavljenih izvodov še vnose za
osebne bibliografije raziskovalcev ter zapise v bazi normativnih imen CONOR 2085 bibliografskih
zapisov.
UP FTŠ - Turistica
Že od julija 2012 na UP pri vseh članicah potekajo aktivnosti v okviru združitve baz podatkov COBISS
v skupno bazo podatkov UP Univerzitetne knjižnice.
Gre za tehnično izvedbo združitve znotraj računalniškega sistema COBISS in aktivnosti so potekale
postopoma. Zaradi raznolikega gradiva posamezne knjižnice je bilo veliko pogovorov in usklajevanj z
vodji, da bi bilo pri konverziji podatkov čim manj nejasnosti.
V septembru 2012 smo se vsi udeležili izobraževanja za COBISS/3Katalogizacijo, v oktobru pa
naredili nove licence za delo v novem programu. V novembru smo prešli na nov program
COBISS3/Katalogizacija.
V začetku leta 2013 pa bo potekala konverzija baz podatkov. Sigle posameznih knjižnic se bodo
ukinile in vsi bomo imeli eno siglo, siglo UP UK.
Knjižnica UP FTŠ Turistice je tudi v letu 2012 sledila vsem ciljem, ki smo si jih za leto 2012 zapisali.
Ažurno smo vnašali in pripravljali bibliografije raziskovalcev in v sodelovanju z OSICH in OSICD
poskrbeli tudi za redakcijo zapisov v COBISS-Univerza na Primorskem. Pridobivali in posredovali smo
informacije uporabnikom knjižnice. Vzpostavili smo dostop do nekaterih novih elektronskih virov in baz
podatkov. Izvedli smo knjižnično informacijski praktikum za študent 1. Letnikov in jih izobrazili za
samostojno uporabo sistema COBISSOPAC in elektronskih baz podatkov.
Izvajali smo medknjižnično izposojo s posojanjem lastnega gradiva drugim knjižnicam ter s
pošiljanjem zahtevkov za želeno gradivo. Prijavili smo se na razpis ARRS za sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz podatkov in pridobili 392,00 Eur. Izvedli smo tudi vsebinske in tehnične
aktivnosti za vzpostavitev oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov.
Žal pa v letu 2012 zaradi ZUJF-a in varčevalnih ukrepov nismo uspeli nakupiti dovolj znanstvene in
strokovne literature s področja vseh študijskih programov dodiplomskega, podiplomskega in
doktorskega študija.
UP FVZ
V letu 2012 smo presegli načrtovano število aktivnih uporabnikov 920, saj je aktivno obiskalo knjižnico
1051 članov.
V preteklem letu smo fond knjižnice povečali za 430 enot knjižnega gradiva. Kupili smo 32 enot
knjižnega gradiva. V dar smo prejeli 152 enot knjižnega in 7 enot neknjižnega gradiva. Evidentirali
smo 111 diplomskih nalog in 3 magistrske naloge. Naročeni smo bili na 55 naslovov tiskanih domačih
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in tujih znanstvenih in strokovnih revij z različnih področij. V letu 201 smo dostopali do baz podatkov:
WileyOnline Library, Cinahl with full text, SpringerLink, Science, Web of Knowledge, Proquest,
JSTOR, ScienceDirect in The Cochrane Library, Sage, Emerald, …
V samostojno zakupljeni bazi The Cochrane library smo iz našega IP-naslova v letu 2012 proizvedli
491 iskanj in našli 253 naslovov s polnim tekstom. V drugi samostojno zakupljeni bazi Cinahl smo
naredili 6269 iskanj in skupaj našli 2222 člankov s polnim tekstom.
V letu 2015 smo se ponovno (že peto leto zapovrstjo) prijavili na javni razpis za sofinanciranje nakupa
tuje znanstvene literature pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Kljub višjemu dosegu števila točk kot prejšnja leta, smo v razpisu pridobili le 353€. Sredstva smo
porabili pri nakupu tujih serijskih publikacij.
Knjižnica je skupaj z ostalimi članicami UP UK prešla na Cobiss 3/ Katalogizacijo.
Knjižnica je bila v letu 2012 odprta od ponedeljka do petka ter v času predavanj izrednih študentov,
tudi ob sobotah, zaradi prilagoditve izrednim študentom.
UP ZRS
Rezultati načrtovani za leto 2012 so bili delno ali v celoti realizirani. Delno realizirani so predvsem cilji,
pri katerih dejanska vrednost ni odvisna od delovanja knjižnice. Ponovno je opazno bistveno
negativno odstopanje od zastavljenih ciljev pri prirastu tiskanih enot gradiva, ker je bilo zaradi
pomanjkanja prostora v knjižnici potrebno omejiti postavitev gradiva na knjižnične police.
Inventarizirano je bilo namreč skoraj izključno samo gradivo, ki je bilo namenjeno takojšnji izposoji,
večina ostalega monografskega gradiva pa je začasno skladiščena.
Prostorska stiska, na katero opozarjamo že vrsto let, se tako vedno bolj odraža v letnih statističnih
podatkih. Rešitev tega problema, ki se kaže v pridobitvi dodatnih prostorov ustanove in kamor bi bil
premeščen tudi del knjižničnega gradiva, je ponovno odložena za nedoločen čas.
V letu 2012 je bilo manj organiziranih izobraževanj uporabnikov. Organizacije le-teh je predvsem
odvisna od povpraševanja različnih skupin uporabnikov. V prihodnje bo potrebno k tej vsebini pristopiti
aktivneje.
Opaziti je znaten porast števila aktivnih uporabnikov knjižnice tako iz skupine dodiplomskih in
podiplomskih študentov, kot tudi iz skupine zaposlenih na UP. Kljub vse večji prisotnosti elektronskih
informacijskih virov je očiten trend vse večjega povpraševanja po tiskanem gradivu knjižnice UP ZRS.
Pri izvajanju bistvene naloge knjižnice UP ZRS, ki je vodnje bibliografij znanstvenih sodelavcev
matične ustanove za potrebe vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela, skušamo zagotavljati
ažurnost pri delu z naročniki ter strokovnost pri sodelovanju s področnimi OSIC-i, z IZUM-om ter WoS.
Da je knjižnica v tem delu uspešna kažejo dobri odzivi vseh skupin.
Zaradi pomanjkanja sredstev in nizke statistike uporabe smo ukinili naročilo dveh domačih in dveh
tujih serijskih publikacij. Na razpis ARRS za sofinanciranje nabave mednarodne znanstvene literature
smo uspešno kandidirali in iz tega vira uspeli pokriti skoraj celoten strošek. ARRS tako tudi v prihodnje
ostaja pomemben vir sofinanciranja nabave znanstvene literature. Žal se tudi letos nadaljuje trend
zniževanja namenskih sredstev za tiskane revije v okviru razpisa. Večino znanstvenih revij v knjižnici
UP ZRS pa še vedno uspemo pridobiti v sodelovanju z Univerzitetno založbo Annales in zamenjavo
serijskih publikacij s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi založbami.
Vodja knjižnice se je v okviru izobraževanja, ki ga je za potrebe knjižnic članic UP organizirala UP UK,
udeležil tečaja za prehod v katalogizacijo v COBISS3 ter uspešno prestal preverjanje.
V knjižnici UP ZRS smo aktivno sodelovali v procesih združevanja knjižnic članic UP v enoten sistem
pod okriljem UP UK pri pripravi nekaterih gradiv.
Vodja knjižnice UP ZRS se je do izteka mandata oktobra 2012 redno in aktivno udeleževal sej NSKD,
Strokovnega telesa ARRS za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature in baz podatkov ter
UO IZUM.
UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Za potrebe izvajanja študijskega programa Aplikativna kineziologija sta tudi v letu 2012 knjižnično
dejavnost izvajali knjižnici UP ZRS ter TEMENA. Za študente in pedagoške sodelavce sta zagotavljali
predvsem osnovne aktivnosti kot so pridobivanje, strokovno obdelavo, hranjenje in posredovanje
knjižničnega gradiva uporabnikom s prezenčno izposojo in izposojo na dom ter medknjižnično
izposojo, zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in vpisovanje uporabnikov. Pomemben del je
skrb za bibliografije pedagoških sodelavcev in raziskovalcev, saj je to osnova vseh habilitacijskih
postopkov univerze in postopkov vrednotenja znanstvenega dela raziskovalcev pri pridobivanju
nacionalnih raziskovalnih projektov.
Del aktivnosti je potekal na začasni lokaciji STŠ (izposoja gradiva), del pa v prostorih Knjižnice UP
ZRS (nabava in strokovna obdelava gradiva, medknjižnična izposoja in vodenje evidenc uporabnikov).
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Na lokaciji STŠ deluje izposojevališče za študente in pedagoške sodelavce. S prihodom nove
sodelavke, ki je že seznanjena z delom v izposoji v okolju COBISS, poteka delo z uporabniki bolj
tekoče in dosledno.
Do za leto 2012 predvidene selitve fakultete v ustanavljanju FENIKS na lokacijo v kampus Livade ni
prišlo, zato vse aktivnosti še vedno potekajo na začasni lokaciji STŠ Koper in v okviru knjižnice UP
ZRS. Pričakujemo, da bo do bistvenih sprememb pri izvajanju knjižnične dejavnosti prišlo po
predvideni selitvi na novo lokacijo v kampus Livade.
Tudi pri izvajanju knjižnične dejavnosti za potrebe študentov in sodelavcev programa Aplikativna
kineziologija se kažejo pozitivni rezultati ustanovitve UP UK, saj je slednja omogočila oddaljen dostop
do elektronskih virov UP vsem zaposlenim in študentom. Na ta način je mogoč dostop do elektronskih
informacijskih virov tudi iz lokacije STŠ, ki sicer ni vključena v računalniško omrežje UP.
Nabavo tiskanih oblik knjižničnega gradiva za potrebe izvajanja študijskega programa AK vrši
knjižnica UP ZRS, precej relevantnega gradiva (serijskih in monografskih publikacij) pa je
zagotovljenega v okviru konzorcijskih nabav, ki jih za potrebe članic UP nabavlja UP UK.
Ker poteka delo z uporabniki knjižničnega gradiva za potrebe študijskega programa AK v okviru
knjižnice UP ZRS, je tudi vsa statistika uporabnikov vključena v kumulativni pregled matične knjižnice.
UP UK
UP UK je s svojimi organizacijskimi enotami na posameznih članicah UP podpirala študijski in
raziskovalni proces, tako da je izvajala svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in
druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur je bil omogočen dostop do osnovnih storitev.
Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za
uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se je opravljalo v sistemu COBISS vodenje bibliografij za
visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce.
V 2012 so se pričele aktivnosti delovanja UP UK na področju združevanja lokalnih baz gradiva v
enotno bazo v sistemu COBISS, ki se bo nadaljevala tudi v 2013.
V sklopu delovanja UP UK je bil omogočen tudi oddaljen dostop za študente in zaposlene UP do
elektronskih virov preko konzorcijev, v katerih sodelujemo s CTK, NUK in CBK (JSTOR, SpringerLink,
ScienceDirect, Willey Online, EBSCOHost, Emerald, SAGE, CAB Abstract, FSTA) ter testni dostop do
zbirke e-knjig Ebrary, ki vključuje 77.000 e-knjig Testni dostop do obsežne zbirke e-knjig je prinesel
dodatno strokovno in znanstveno literaturo za uporabnike knjižnice.
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6.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Kratkoročni cilji Študentskih domov Univerze na Primorskem v letu 2012 so temeljili na srednjeročnem
razvojnem načrtu UP za obdobje do leta 2013, dolgoročnih ciljih UP in na prioritetah UP v letih 2012 in
2013. Na njihovi podlagi je bila dejavnost UP ŠD 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. Na ta način naj bi se UP približala standardom Univerz v Ljubljani
in Mariboru na področju zagotavljanja nastanitvenih kapacitet. Tako bi UP ŠD prispevali tudi h krepitvi
prepoznavnosti UP in prispevali k razvoju lokalnega in širšega okolja. V letu 2012 so ŠD svojo
dejavnost širili tudi na nekatera druga področja pomembna in nujna za vzpostavitev boljših razmer
bivanja študentov in študija nasploh. Izvedenih je bilo več aktivnosti, ki so vplivale na boljšo
povezovanje članice z vsem deležniki.
TABELA 28: KAZALNIKI ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Študijsko leto
2011/2012

Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2012/2013

Realizacija v
študijskem letu
2012/2013

% študentov UP, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju bivanja
študentov

15%

16%

14%

Kapaciteta študentskih domov

219

351

221

Stanovanje v Izoli

2

2

2

Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih
domovih

2

4

4

Število vseljenih študentov

1260

1323

1271

Število prosilcev s sklepom o vselitvi

1369

1565

1271

Število prosilcev s pogoji

1620

1800

1616

Število prosilcev (vse prejete vloge)

1678

1850

1678

Kazalnik

Študentje FPP in študentje Univerze v NG niso upoštevani v odstotku študentov ŠD, Stanovanje Izola
in tujih študentov v ŠD v primerjavi z vpisanimi študenti UP (927/6.606). Realizacija v letu 2012 je bila
14%, ker niso bile zagotovljene načrtovane študentske kapacitete v novih ŠD in zato, ker je število
subvencioniranih ležišč za 30 manj v primerjavi z lanskim letom.
Kapacitete UP ŠD so v ŠD Portorož, ŠD Koper in stanovanju Izola.
Tuji študentje so nastanjeni večinoma v dijaških domovih in pri zasebnikih oziroma koncesionarjih. V
javnih domovih sicer prednostno zagotavljamo bivanje študentom Cepusovega programa. Ostalim
tujim študentom pa le v primeru, ko so ležišča v javnih domovih še prosta (tudi v primerih odhodov
naših študentov na mednarodno izmenjavo).
Povzetek vseh razpisanih študentskih ležišč:
v študentskih domovih v Kopru, Portorožu in študentskem stanovanju v Izoli je 223 ležišč
(128+93+2);
v dijaških domovih v Kopru, Portorožu, Izoli in Novi Gorici je skupaj 350 ležišč (160+80+50+60);
v zasebnem študentskem domu je 180 ležišč (Presta-Nova Gorica);
pri zasebnikih je 700 subvencioniranih študentskih ležišč.
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Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 glede
povečanja števila ležišč - v
lastnem upravljanju.

Število postelj za študente v
upravljanju UP ŠD v letu
2011 je 221

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 glede
povečanja števila ležišč - v
dijaških domovih (DD) oz. v
lastnem upravljanju

Število postelj za študente v
dijaških domovih v letu 2011
je 370

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 glede
višjega števila subvencij za
bivanje študentov pri
zasebnih najemodajalcih

Število subvencij v
študijskem letu 2011 je 730

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 glede
višjega števila ležišč z
najemom zmogljivosti

V letu 2011 UP ŠD ne
upravljajo z najetimi
zmogljivostmi

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 –
dodatne kapacitete za
študentske družine

V letu 2011 imajo UP ŠD
dva družinska apartmaja

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 –
dodatne kapacitete ter
prilagajanje obstoječih za
študente s posebnimi
potrebami

V letu 2011 imajo UP ŠD
dva apartmaja za študente s
posebnimi potrebami,
obstoječe kapacitete imajo
mnoge ovire

Pridobitev oz. adaptiranje ter
opremljanje novih in
obstoječih bivalnih kapacitet
za študente s posebnimi
potrebami; v 1. stolpiču v
Livadah je predviden še en
apartma za študente s
posebnimi potrebami

Delno realizirano.

Doseganje postavljenih meril

V letu 2011 so UP ŠD izvedli

Povečanje vrednosti in

Delno realizirano.

Dokumentacija v zaključni
fazi za 1. stolpič v kampusu
Livade in kampusu Sonce

Število postelj za študente v
upravljanju UP ŠD v letu
2012 se poveča na 353 v
ŠD kampus Livade

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Pričetek gradbenih del v
kampusu Sonce - ŠD

Število postelj za študente v
dijaških domovih v letu 2012
se poveča na 434

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ;
s strani UP ŠD so bile
izvede vse potrebne
aktivnosti.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ;
s strani UP ŠD so bile
izvede vse potrebne
aktivnosti.

Višje število subvencij v
študijskem letu 2012 – vsaj
750

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve višjega števila
subvencij s strani MIZKŠ; s
strani UP ŠD so bile izvede
vse potrebne aktivnosti.

Dodatna ležišča z najemom
zmogljivosti

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ:
s strani UP ŠD so bile
izvede vse potrebne
aktivnosti.

V 1. stolpiču v Livadah bo
UP ŠD imel še en družinski
apartma

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ
- kar se tiče investicije v
Livadah, ki sredstev ni
zagotovilo; ne glede na
navedeno, sta bila v
obstoječih UP ŠD
preurejena dva app za
potrebe družin in sicer zgolj
z lastnimi-tržnimi sredstvi
UP ŠD.

Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
zagotovitve sredstev MIZKŠ
- kar se tiče investicije v
Livadah, ki sredstev ni
zagotovilo; ne glede na
navedeno so bila v
obstoječih ŠD izvedena dela
za potrebe prilagoditve
objektov za študente s
posebnimi potrebami in sicer
zgolj z lastnimi-tržnimi
sredstvi ŠD.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 –
glede izvedbe nujnih
vzdrževalnih del (IVD) na
obstoječih kapacitetah za
nemoteno izvajanje
dejavnosti ŠD in učinkovito
rabo energije v objektih ter
nadomestitev iztrošene in
nabava nove opreme

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
prioritetne naloge iz načrta
za IVD ter v skladu s študijo
za učinkovito rabo energije v
kapacitetah UP ŠD

Ciljna vrednost v letu 2012
uporabnosti kapacitet z
rednim vzdrževanjem in
opremljanjem ter zmanjšanje
stroškov zaradi ukrepov za
energetsko varčnost

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Dejstvo je, da so UP ŠD
izvedli in sicer zgolj iz lastnih
- tržnih sredstev več nalog,
kot so jih načrtovali na
področju energetske
varčnosti in dejstvo,
planiranih sredstev s strani
MIZKŠ v ta namen niso
prejeli.

Zagotovitev zadostnih
finančnih virov in na tej
podlagi kakovostnih pogojev
izvajanja dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove in s tem se tudi
omogoči, da se prihodek iz
tržne dejavnosti porabi le za
IVD in nabavo opreme v ŠD

V letih 2010 in 2011 so UP
ŠD evidentirali primanjkljaj z
naslova financiranja pisarne
s strani MVZT in ga krili iz
tržne dejavnosti – lastnih
sredstev

UP ŠD doseže z MVZT
dogovor o vsebini pogodbe
in obsegu zadostnega
financiranja dejavnosti
Pisarne ŠD

Pridobitev dodatnih
kapacitet ter pomoč pri
zagotavljanju bivanja
»mednarodnim študentom in
študentom v izmenjavi«;
posredovanje pri
nameščanju gostujočih
profesorjev in raziskovalcev

Večje težave pri nameščanju
gostujočih učiteljev,
raziskovalcev in tujih
študentov

Dodatne nastanitve
kapacitete

Nadgradnja informacijskih
programov, ki jih UP ŠD
uporablja za izvajanje
dejavnosti

Podvajanje določenih del in
postopkov, neizrabljene
možnosti za učinkovitejše
delo

Izvedba določenih
posodobitev ter organizacija
učinkovitejšega
sodobnejšega poslovanja

Realizirano.

Dvig kakovosti poletne
dejavnosti ŠD – oddajanje
kapacitet v času počitnic, ko
študentje ne zasedajo
postelj (tržna – turistična
dejavnost)

Tržna – turistična dejavnost
v času počitnic je v porasti

Pridobitev dodatnih – tržnih
sredstev za izvedbo ukrepov
za dvig standarda bivanja
študentov v ŠD (za IVD in
novo opremo)

Realizirano.

Prihodek iz tržne dejavnosti
se namenja le za IVD dela in
nabavo nove opreme
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Nerealizirano.
Obrazložitev:
Kljub več pozivom ministru s
strani rektorja, direktorja in
študentov, da se financiranje
pisarne uskladi s predpisi
in se enakopravno
obravnava vse ŠD v RS,
uskladitve niso bile
izvedene in odgovora UP
ŠD niso prejeli. UP ŠD pa so
izvedli natančen popis
postopkov in del v pisarni in
manjkajoča sredstva
nadomestili s sredstvi iz
tržne dejavnosti.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP ŠD so sodelovali pri
nastanitvah gostujočih
učiteljev, raziskovalcev in
tujih študentov in sicer
zaradi pomanjkanja lastnih
kapacitet, so pomagali pri
zagotavljanju namestitev pri
zasebnikih.

Obrazložitev:
UP ŠD so v letu 2012 v
celoti prešli pri namestitvah
študentov na nov državni inf.
sistem eVŠ in kljub mnogim
začetnim težam s pomočjo
informacijske službe UP
uspešno izvedli razpis in
namestitve študentov. V
prihodnje bo ta sistem
ponudil mnoge prednosti.

Obrazložitev:
Uspešno izvedena turistična
sezona; sredstva iz tega
naslova so se v skladu z
odločitvami UO polovica
namenila za pokrivanje
stroškov (saj prihaja do
negativnega rezultata zaradi
financiranja »pisarne« s
strani MIZKŠ v nasprotju s
predpisi), polovico pa za
dvig standarda študentov .
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Dobra promocija in
predstavitev dejavnosti
ožjemu in širšemu okolju,
predvsem vzpostavitev
novih spletnih strani UP ŠD
in sodelovanje na spletnih
straneh, ki promovirajo
poletno oddajanje kapacitet
v turistične namene

Spletne strani niso
posodobljene, predstavitev
dejavnosti ŠD ni posebej
opredeljena

Prepoznavnost v širšem
prostoru, polna zasedenost
kapacitet v turistični sezoni

Vzpostavitev sodelovanja z
drugimi študentskimi domovi
doma in v tujini;

Ni posebnih oblik sodelovanj

Izmenjava izkušenj in dobrih
praks, medsebojna
promocija
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
Nova spletna stran je
posodobljena in ponuja
mnoge dodatne inf. tako
študentom glede namestitve
in razpisa, kot tudi turistom
glede poletne tržne
dejavnosti.
Realizirano.
Obrazložitev:
UP ŠD so konec leta 2012
soustanovili prvo Združenje
ŠD Slovenije, kjer UP ŠD
sodelujejo in izmenjujejo
dobre prakse.

Izvedba predavanj in razstav
v prostorih za skupne
dejavnosti študentov – v
sodelovanju s članicami UP
in študenti;

Dejavnosti praktično ni – še
posebej ne v ŠD Koper, ker
so bila šele dec. 2011
izvedena dela za potrebe
vzpostavitve prostora za
skupne dejavnosti

Izvedena predavanja in
razstave za študente

Sodelovanje s članicami UP,
s pristojnimi institucijami in
lokalnimi skupnostmi pri
vzpostavitvi dodatnih
obštudijskih dejavnostih
študentov ter dejavnostih
nujnih za kakovostno bivanje
študentov – za potrebe
celotne UP

Dejavnosti ŠD so na tem
področju izredno omejene obstoječa ponudba le delno
zadovoljuje potrebe in
zahteve študentskih družin,
študentov z drugačnimi
potrebami ter socialno in
zdravstveno ogroženih
študentov

Dvigniti nivo obstoječih ter
uvesti nove programe za
kakovostno bivanje
študentov v okviru
obštudijske dejavnosti in
širše

Delno realizirano:.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja skupnih
prostorov v obstoječih ŠD se
ta dejavnost okrnjeno izvaja.
Študente je in bo potrebno
dodatno spodbujati k
takšnim dejavnostim.

Pridobitev dokumentacije in
priprava projektov za
izvedbo navedenih aktivnosti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Dejavnosti, ki so bile vezane
zgolj na UP ŠD so bile
realizirane, izvedenih je bilo
več razgovorov s pristojnimi
službami, za izvedbo
konkretnih aktivnosti,
realizacija je odvisna od
drugih organov in služb; Za
študente v stiski so UP ŠD
pripravili začasne rešitve v
okviru dodatnih namestitev v
obstoječih kapacitetah.
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TABELA 29: UP ŠTUDENSKI DOMOVI – PRIMERLJIVI PODATKI

STATUS

ŠTEVILO VSEH
ŠTUDENTOV
(DODIPL. IN
PODIPL.)

ŠTEVILO
NASTANJENIH
ŠTUDENTOV V
ŠD

ODSTOTEK
NASTANJENIH
ŠTUDENTOV V
ŠD: ŠTEVILO
VSEH
ŠTUDENTOV

ŠTEVILO
NASTANJENIH
ŠTUDENTOV PRI
ZASEBNIKIH S
SUBVENCIJO

RAZMERJE
NASTANITVE V
JAVNIH
DOMOVIH:
NASTANITVE PRI
ZASEBNIKIH
(ZAOKROŽENO)

ŠTEVILO VSEH
ZAPOSLENIH

RAZMERJE
ZAPOSLENI/
NASTANJENI
ŠTUDENTJE

UP ŠD

članica univerze

6.606

223*

3,38

700

1:3

6

1:158

ŠD LJUBLJANA

samostojni javni
visokošolski zavod

51.859

7454

14,37

2000

4:1

110**

1:68

ŠD MARIBOR

članica univerze

20.025

2799

13,98

120

23:1

34

1:84

Opombe:
*V ŠD Portorož je od skupnega števila nastanjenih študentov – 128 kar 36 študentov iz FPP (28,1%) – UL; torej iz druge univerze.
**v podatku za ŠD LJ so vključeni poleg upravnih tudi strokovno tehnični delavci (nekateri zaposleni, ki jih ŠD UP IN ŠD UM nimajo – kuharice, sobarice..)
TABELA 30: ŠTEVILO/ODSTOTEK NAMEŠČENIH ŠTUDENTOV V DIJAŠKIH DOMOVIH NA PRIMORSKEM

DIJAKI

ŠTUDENTJE

ODSTOTEK ŠTUDENTOV

Dijaški dom Koper

116

146

55,73

Dijaški dom Nova Gorica

208

58

21,80

Dijaški dom Portorož

27

76

71,28

Dijaški dom Izola

93

35

27,34

DOM
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I. ŠTUDENSKI DOMOVI UP
Študentom so na voljo v javnih študentskih domovih – v UP ŠD:
 93 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:
- 12 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
- 81 mest za podaljšanje bivanja;
 128 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:
- 28 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
- 100 mest za podaljšanje bivanja;
 2 ležišči v stanovanju v Izoli, in sicer za sprejem oz. za študenta, za katera bo subvencija prvič
dodeljena.
SKUPAJ ŠD: razpisanih 223 ležišč od tega 181 za podaljšanje bivanja in 42 za sprejem.
II. DIJAŠKI DOMOVI - PRIMORSKA
Študentom so na voljo tudi postelje v dijaških domovih, in sicer:
 Dijaški dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih:
- 100 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
- 60 mest za podaljšanje bivanja.
 Dijaški dom Portorož razpisuje 80 ležišč, od tega je predvidenih:
- 20 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
- 60 mest za podaljšanje bivanja.
 Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:
- 20 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
- 30 mest za podaljšanje bivanja.
 Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 70 ležišč, od tega je predvidenih:
- 35 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
- 35 mest za podaljšanje bivanja.
SKUPAJ DD: razpisanih 360 ležišč, od tega 175 za podaljšanje in 185 za sprejem. Od tega je 70
ležišč v Novi Gorici.

III. ZASEBNIKI S SUBVENCIJO
Možnosti bivanja v času študija tudi pri zasebnikih - subvencionirana ležišča, kjer je na voljo 700 ležišč
oz. subvencij, od tega je predvidenih:
165 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
475 mest za podaljšanje bivanja,
60 mest v Novi Gorici in Sežani, od tega 35 za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija
prvič dodeljena, in 25 za podaljšanje bivanja.
IV. ZASEBNI ŠTUDENTSKI DOM
V okviru zasebnih študentskih domov v Študentskem centru Jadro bo 32 prostih mest za sprejem oz.
za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.
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6.6.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
Načrtovane dejavnosti, katerih realizacija je bila vezana zgolj na UP ŠD, so bile realizirane.
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6.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE
UP ŠD
UP ŠD so manjša članica, ki nima notranjih organizacijskih enot in ima zgolj 6 zaposlenih
uslužbencev. Naloge na kadrovskem, pravnem področju in na področju informatike UŠ ŠD opravljajo v
sodelovanju s strokovnimi službami rektorata UP, zato podpoglavja 6.7.1 – 6.7.3 niso izpolnjena.

6.7.1 UPRAVNE NALOGE KABINETA DEKANA/DIREKTORJA
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Promocija znanstvenih
dosežkov raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Promocija doktorjev znanosti
UP

Promoviranje doktorjev
znanosti UP 2-krat letno
skladno s Študijskim
koledarjem UP

Realizirano.

UP FHŠ
Znanstvena konferenca in
simpoziji

Doseganje odličnosti na
posameznih področjih
raziskovanja

Realizirano.

UP PEF
Izvedba mednarodnega
znanstvenega sestanka 2011; 1.

Izvedba mednarodnega
znanstvenega sestanka z
razširjenimi temami in
vsebinami ter povečano
mednarodno udeležbo

Realizirano.

2012: 1
UP TURISTICA
Število SSCI objav v 2011: 4

Povečano število SSCI
objav v 2012: 6

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Večje število člankov je v
dolgotrajnem postopku
ocenjevanja,
preobremenjenost s
pedagoškim delom.

UP FVZ
Zagotavljanje ažurne objave
znanstvenih dosežkov na
spletni strani UP FVZ ter
obveščanje drugih članic UP
in rektorata o znanstvenih
dosežkih raziskovalcev UP
FVZ: v letu 2011 stalna
naloga

Zagotavljanje ažurne objave
znanstvenih dosežkov na
spletni strani UP FVZ ter
obveščanje drugih članic UP
in rektorata o znanstvenih
dosežkih raziskovalcev UP
FVZ kot stalna naloga v letu
2012

Realizirano.

UP ZRS
Glede na razpoložljiva
sredstva (kadrovski
potencial in finančna
sredstva) ter vlaganja na
področju promocije je
promocija znanstvenih
dosežkov zadovoljujoča,
vendar bi se v določenih
delih in ob pogoju povečanja
finančnih sredstev lahko še

Doseči večjo prepoznavnost
UP ZRS znotraj UP (med
članicami UP) – na lokalni
ravni, v širšem slovenskem
in mednarodnem prostoru
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je prepoznavna v
lokalnem okolju kot dejavnik
razvoja lokalnega okolja,
vendar bi se lahko ta
prepoznavnost še izboljšala,
ob pogoju povečanja
finančnih sredstev,
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
izboljšala.
UP ZRS je prepoznavna v
lokalnem okolju kot dejavnik
razvoja lokalnega okolja,
vendar bi se lahko ta
prepoznavnost še izboljšala,
ob pogoju povečanja
finančnih sredstev,
kadrovskega potenciala ter
izobraževanja na tem
področju.

Nova spletna stran UP ZRS
– vzpostavljena

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
kadrovskega potenciala ter
izobraževanja na tem
področju.

Ohraniti in nadaljevati
sodelovanje z okoljem,
lokalno skupnostjo pri
izvajanju raziskovalnih
projektov ter promocijo
rezultatov sodelovanja pri
izvajanju raziskovalnih
programov in projektov ter s
tem promocija znanstvenih
dosežkov.

Realizirano.

Ohranjanje rednih stikov in
širjenje možnosti za
sodelovanje tudi na drugih
področjih

Realizirano.

Nova spletna stran UP ZRS.
S tem posredno večja
prepoznavnost UP ZRS v
lokalnem, slovenskem ter
širšem mednarodnem
prostoru.

Realizirano.

Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
nadaljeval s sodelovanjem z
okoljem, lokalno skupnostjo
pri izvajanju raziskovalnih
projektov ter uspešno
promoviral rezultate
sodelovanja pri raziskovalnih
projektih.

Obrazložitev:
Prepoznavnost v lokalnem
okolju je UP ZRS dosegel v
letu 2012 s sodelovanjem z
lokalnimi skupnostmi ( več
projektov z Občino Izola,
Občino Komen, Občino
Ilirska Bistrica, Občino
Hrpelje – Kozina in Občino
Sežana).

Obrazložitev: V letu 2012 je
UP ZRS vzpostavil novo
spletno stran ter s tem
zagotovil večja
prepoznavnost UP ZRS v
slovenskem in
mednarodnem prostoru.

UP IAM
Aktivnosti za promocijo

Analiza stanja in priprava
strategije za promocijo

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Načrtovana je bila priprava
strategije, skladne z UP,
vendar ni prišlo do
uskladitve in navodil.
Strategija se bo zato
sklepala sočasno z novo
strategijo UP.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Uresničevanje aktivnosti v
Rektorski konferenci RS (RK
RS)
Promocijske dejavnosti in
aktivnosti, vezane na razpis

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje v RK RS

Nadaljnje uspešno
sodelovanje UP v RK RS

Realizirano.

UP REKTORAT
Ažurno obveščanje medijev

Večje število medijskih objav

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
za vpis v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
o aktivnostih UP, povezanih
s študijsko ponudbo

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba oz. sodelovanje na
9 promocijskih dogodkih

10 odmevnejših
promocijskih dogodkih

Realizirano.

Izvedba predstavitev UP

Najmanj 3 uspešne
predstavitve UP

Realizirano.

Teden UP

Uspešna izvedba Tedna UP
v marcu 2012

Realizirano.

UP FHŠ
Udeležitev na ponujenih
promocijah

Večje število vpisanih na
podiplomskih in
dodiplomskih študijskih
programih

Realizirano.

UP PEF
Sejem Informativa '11, 2011:
1

Sejem Informativa '12,
2012: 1 - večja
prepoznavnost UP PEF,
večji interes za vpis na
študijske programe, ki jih
izvaja UP PEF

Realizirano.

Skupna letna novinarska
konferenca na UP

Skupna letna novinarska
konferenca na UP predstavitev študijskih
programov UP PEF; 2012: 1

Realizirano.

2011: 1.

UP FTŠ TURISTICA
Vpis v programe 1. stopnje v
2011:
- tematski obiski srednjih šol
z razstavami, filmi, okroglimi
mizami

Zmanjšati količino in
povečati kakovost vpisa na
1. stopnjo v 2012:

Realizirano.

- zmanjšano število
razpisnih mest na I. stopnji
- ukinitev dislokacije Sežana
na I. stopnji.

Vpis v programe 2. stopnje v
2011:

Povečati količino vpisa na 2.
stopnjo v 2012:

- bolj intenzivno delo z
dodiplomskimi študenti
glede nadaljevanja študija,

- razpis akreditiranih delov
Turizem II. komunicirati z
partnerji Turistice, Alumni
klubi in ostalimi deležniki;

- FuTuristica na temo
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
skupaj s turističnim realnim
okoljem

- pripraviti 9 mesečne
aktivnosti promocije DT in
Turizma II. pri ciljni publiki

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi organizacijskih in
tehničnih težav razpis ni bil
realiziran. Začetek
postopkov ureditve področja
s pravilnikom.

- več gostujočih
predavateljev na
podiplomskem študiju iz
realnega okolja
Realizirati vpis na 3. stopnjo
v 2012: 16

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vpisalo se je 10 študentov

UP FVZ
Izboljšanje prepoznavnosti
UP FVZ v družbenem okolju
(v letu 2011: tiskanje
zloženke, vzdrževanje
ažurnosti spletne strani UP
FVZ, udeležba na
izobraževalnih sejmih)

Izboljšanje prepoznavnosti
UP FVZ v družbenem okolju
v letu 2012: tiskanje
zloženke, vzdrževanje
ažurnosti spletne strani UP
FVZ, udeležba na
izobraževalnih sejmih

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Udeležba na mednarodnih in
domačih konferencah: v letu
2011 se je dekanja
udeležila ene (1) večje
mednarodne konference v
tujini, enega (1) srečanja
dekanov in direktorjev
zavodov, ki so člani
ASPHER-ja, in nekaj
domačih posvetov v
organizaciji NAKVIS-a,
Ministrstva za zdravje itd.

Ciljna vrednost v letu 2012

Promocija odličnosti v
skladu s Pravilnikom o
priznanjih UP

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Udeležba dekana na treh (3)
mednarodnih konferencah,
eni (1) bilateralni izmenjavi s
Finsko ter na dveh (2)
domačih konferencah

Delno realizirano

Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Organizacija 10. obletnice
ustanovitve maja 2012 v
sklopu 4. Študentske
konference s področja
zdravstvenih ved s
promocijskimi aktivnostmi
(medijske objave ipd.)

Realizirano.

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom v juniju
2011

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom v mesecu
juniju 2012

Realizirano.

Oblikovanje celostne
grafične podobe ob
preoblikovanju v Fakulteto
za vede o zdravju (priprava
izhodišč že konec leta 2010)

Oblikovanje celostne
grafične podobe ob
preoblikovanju v Fakulteto
za vede o zdravju
(zaključena celostna
grafična podoba)

Realizirano.

UP FVZ je bila organizator
enega (1) domačega
posveta s področja
zdravstvene nege in enega
mednarodnega posveta s
področja javnega zdravja
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Obrazložitev:
Cilj je delno realiziran.
Dekan se je v svojem prvem
letu mandata (2012) zaradi
preobremenjenosti lahko
udeležil 1 mednarodne
konference v Romuniji ter
preložil bilateralno
izmenjavo s Finsko na leto
2013. UP FVZ je v letu 2012
organizirala 2 domači
konferenci: študentsko
konferenco s področja
zdravstvenih ved ter prvo
znanstveno konferenco s
področja dietetike z
mednarodno udeležbo.
Dekan se je kot predstavnik
soorganizatorja konference
(UP FVZ) udeležil
mednarodne konference
EFAD/DIETS.

UP REKTORAT
Priznanja UP za izjemne
dosežke

Podelitev priznanj UP
skladno s Pravilnikom o
priznanjih UP

Realizirano.

Skrbništvo Komisije za
priznanja UP

Učinkovito delovanje
Komisije za priznanja UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Z julijem 2012 opravljen
prenos skrbništva komisije iz
kabineta rektorja v sektor za
znanstveno-raziskovalno in
razvojno ter umetniško delo.

Priznanja za najboljše
strokovno-administrativne
sodelavce: 0

Uvedba in podelitev priznanj
za najboljše strokovno administrativne sodelavce

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj ni bil realiziran zaradi
drugih prednostnih nalog.

UP FHŠ
Prijava kandidatov za
priznanja UP

Večja prepoznavnost na trgu

Realizirano.

UP PEF
Predlog za priznanje Zlata

Predlog za priznanje Zlata

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
plaketa UP, 2011; 1.

Predlog za nagrado »Srečko
Kosovel« UP, 2011; 1.

Predlog za priznanje
»Svečana listina mlademu
visokošolskemu učitelju
UP«.

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

plaketa UP, 2012; 1.
Spodbujanje k več
kandidaturam in realizacija
le-teh.
Predlog za nagrado »Srečko
Kosovel« UP, 2012; 1.
Spodbujanje k več
kandidaturam in realizacija
le-teh.

Delno realizirano.

Predlog za priznanje
»Svečana listina mlademu
visokošolskemu učitelju
UP«, 2012;1.

Realizirano.

Obrazložitev:
Vloga za kandidata je bila
uspešno pripravljena in
pravočasno oddana, vendar
predlagani kandidat ni bil
izbran.

Spodbujanje k več
kandidaturam in realizacija
le-teh.
Predlog za »Priznanje UP za
študente UP«.

Predlog za »Priznanje UP za
študente UP«, 2012, 1.
Spodbujanje k novim
kandidaturam študentov za
izjemne dosežke na različnih
področjih in realizacija leteh.

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Nagrada za mentorstvo v
2011: 1

Nagrada za mentorstvo
2012: 2

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Prejeta 1 nagrada.

Nagrada za pedagoško
odličnost: 1

Realizirano.

UP FVZ
Predlaganje kandidatov za
priznanja UP: v letu 2011
predlagani štirje (4)
kandidati

Predlaganje štirih (4)
kandidatov za priznanja UP

Realizirano.

UP ZRS
Predlogi za kandidate za
priznanje UP

Uspešna kandidatura na
razpisu za priznanja UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Prijava UP ZRS ni bila
uspešna.

UP IAM
Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca za
znanstveno odličnost v letu
2011 (1)

Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca za
znanstveno odličnost v letu
2012 (1)

Pridobitev priznanja za Zlato
plaketo (1)

Pridobitev priznanja za Zlato
plaketo (1)

Pridobitev priznanja za
nagrado »Svečana Listina«
(0)

Pridobitev priznanja za
nagrado »Svečana listina«
(1)

Pridobitev priznanja za
nagrado »častni doktor« (0)

Pridobitev priznanja za
nagrado »častni doktor« (1)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalec UP IAM je
prejel nagrado za
znanstveno odličnost.
Nagradi Zlata plaketa in
Svečana listina ter naziv
častni doktor sicer niso bili
prejeti na UP IAM, so pa bili
prejemniki potrjeni in podprti
tudi s strani UP IAM.
Dva raziskovalca sta prejela
visoki nagradi na nacionalni
ravni - nagrado Republike
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Slovenije za izjemne
dosežke na področju
visokega šolstva za leto
2012 in Zoisovo priznanje za
znanstvene dosežke v
matematiki.

UP FENIKS
Predlogi za kandidate za
priznanje UP

neuspešna kandidatura na
razpisu za priznanja UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Kandidirali smo
najuspešnejšega študenta,
ki po svoji raziskovalni
aktivnosti presega nekatere
učitelje UP vendar je bila
prijava neuspešna –
odločitev komisije.

Promocija pedagoških
dosežkov visokošolskih
učiteljev

Objava člankov v strokovnih
revijah s področja dela
članice

Realizirano.

Promocija UP FENIKS v
nacionalnih in lokalnih
medijih

Realizirano.

UP FHŠ
Izdaja publikacij

Zagotovitev ustreznih
pogojev za pedagoško delo

Realizirano.

UP PEF
Nagrada za pedagoško
odličnost UP, 2011; 1

Nagrada za pedagoško
odličnost UP 2012: 1 uspešna kandidatura in
končni izbor kandidata z UP
PEF

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vlogi za kandidata sta bili
uspešno pripravljeni in
pravočasno oddani, rezultati
izbora še niso znani.

UP FTŠ TURISTICA
Udeležba učiteljev na
seminarjih s pedagoškoandragoškimi vsebinami v
2011:3

Povečati udeležbo učiteljev
na seminarjih s pedagoškoandragoškimi vsebinami v
2012: 3

Realizirano.

Izdani univerzitetni učbeniki
v 2011: 11

Izdati univerzitetne učbenike
v 2012: 12

Nerealizirano.

Nagraditi najboljši
univerzitetni učbenik v 2012

Nagraditi najboljšega učitelja
v 2012

Obrazložitev:
Pomanjkanje finančnih
sredstev, preobremenjenost
s pedagoškim delom.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Niso izdelani kriteriji.

UP FVZ
Predlaganje kandidatov za
priznanja UP: v letu 2011
predlagani štirje (4)
kandidati

Predlaganje štirih (4)
kandidatov za priznanja UP

Realizirano.

Objava člankov v strokovnih
revijah s področij
zdravstvene nege, dietetike
in medicinskih ved: v letu
2011 je bil objavljen
obsežen intervju z dekanjo v

Objava člankov v strokovnih
revijah s področij
zdravstvene nege, dietetike
in medicinskih ved: v letu
2012 bo objavljen en članek
v strokovni reviji, z

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
zvezi s študijskim
programom Prehransko
svetovanje - dietetika z
namenom promocije
pedagoškega in
raziskovalnega dela UP FVZ
Promocija UP FVZ v drugih
nacionalnih in lokalnih
medijih: v letu 2011 se je
dekanja udeležila dveh (2)
vabljenih televizijskih
intervjujev ter nekaj radijskih
intervjujev in intervjujev v
drugih medijih z namenom
promocije pedagoške
dejavnosti UP FVZ

Promocija izjemnih
dosežkov študentov UP

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

namenom promocije
pedagoškega in
raziskovalnega dela procesa
UP FVZ

Promocija UP FVZ v drugih
nacionalnih in lokalnih
medijih preko neposredne
udeležbe dekana v tiskanih
in avdio-vizualnih medijih:
načrtujemo 4 dogodke

Realizirano.

UP FHŠ
Prijava kandidata za
priznanja UP za študente
UP

Večja prepoznavnost in višja
kakovost

Realizirano.

UP PEF
Teden UP PEF 2011

Razširiti paleto dejavnosti za
promocijo dosežkov
študentov UP PEF

Realizirano.

Podelitev »Študentske
nagrade UP PEF« za
izjemne dosežke

Spodbujanje k predlaganju
več kandidatov in realizacija
le-teh

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Nagrada »Srečko Kosovel«
v 2011: 1

Povečati število študentskih
nagrad v 2012: 2

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Samo 1 študent.

UP FVZ

Formalni zaključek študija
generacije

Predlaganje kandidatov –
študentov za priznanja UP; v
letu 2011 sta bili predlagani
2 študentki za nagrado
Srečko Kosovel. V letu 2011
sta 2 študenta UP FVZ
prejela nagrado
Mladinskega sveta Slovenije
za diplomsko delo s
področja mladih

Predlaganje kandidatov –
študentov za priznanja UP; v
letu 2012 bosta predlagana
dva (2) študenta za nagrado
Srečko Kosovel

Realizirano.

Sprejem najboljših študentov
UP pri rektorju UP: v letu
2011 dva študenta (en na
dodiplomskem in en na
podiplomskem študijskem
programu)

Sprejem najboljših študentov
UP pri rektorju UP: v letu
2012 bo UP FVZ predlagala
sprejem dveh najboljših
študentov UP FVZ

Realizirano.

Podeljevanje štipendij UP
najboljšim študentom: v
študijskem letu 2011/2012
prejemajo trije študentje
štipendijo iz Štipendijskega
sklada UP

V študijskem letu 2011/2012
in 2012/2013 bodo
predvidoma trije (3)
študentje UP FVZ prejemali
štipendijo iz Štipendijskega
sklada UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V študijskem letu 2011/2012
je na UP FVZ štipendijo
prejemala le 1 študentka, ki
je edina izpolnjevala pogoje
za vključitev v štipendijski
sklad. Enako je v letu
2012/2013.

UP PEF
Slavnostna podelitev diplom

Slavnostna podelitev diplom

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ob Tednu UP PEF 2011 v
dveh delih

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF 2012: 2;
Promocija uspešnosti
diplomantov UP PEF in
pedagoškega poklica

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Opomba: Kratkoročni letni cilj za leto 2012 Izpolnjevanje članskih obveznosti in pravic v univerzitetnih mrežah v geografskopolitičnem prostoru Alpsko-jadranske in Donavske regije ter Sredozemskega bazena je vključen v poglavje 6.4 Mednarodna
dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT

Promocija investicij UP
Promocija gradnje Kampusa
Livade in drugih investicij UP

Uspešno promoviranje
gradnje Kampusa Livade in
drugih investicij UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Potek investicij se je
predstavilo v sporočilih za
javnost in ob sprejemu
novinarjev (5.12.2012).

UP FVZ
Promocija nove pridobitve
simulacijskega centra UP
FVZ v letu 2011

Nadaljevanje promocije
simulacijskega centra UP
FVZ

Realizirano.

UP ZRS
Dobra promocija investicij
UP ZRS v okviru
mednarodnih raziskovalnih
projektov ter dobra
prepoznavnost v okolju
Investicije: Univerzitetni
kampus Livade (v okviru
strateškega projekta
SIGMA2) in Palača
Baseggio (v okviru
strateškega projekta
SHARED CULTURE)

Zagotovitev učinkovite in
kakovostne izvedbe
pedagoškega dela in dela
strok. služb

Nadaljevanje promocije
investicij UP ZRS v okviru
mednarodnih raziskovalnih
projektov,
Prepoznavnost UP ZRS v
lokalnem, slovenskem ter
širšem mednarodnem
prostoru

Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedeni so bili
predstavitveni dogodki ter
promocija v medijih.

Investicije: Univerzitetni
kampus Livade (v okviru
strateškega projekta
SIGMA2) in Palača
Baseggio (v okviru
strateškega projekta
SHARED CULTURE)
UP FTŠ TURISTICA

Nezadostna pedagoška
oprema, mestoma zastarela
računalniška oprema

Posodobitev opreme

Nerealizirano. popolnoma
zaprt dostop do
proračunskih virov

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Učinkovito delovanje
kolegijev in Senata UP /
organov članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Administrativna podpora pri
vodenju Kolegija rektorja,
Kolegija dekanov in
direktorjev članic UP ter
Senata UP

Nadaljnja učinkovita
administrativna in logistična
podpora za vodenje Kolegija
rektorja, Kolegija dekanov in
direktorjev članic UP ter
Senata UP

Realizirano.

UP FGO
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
/

Ciljna vrednost v letu 2012
Vzpostavitev učinkovite
administrativne,
organizacijske in tehnična
podpora dekanu, kolegiju
dekana, senatu ter
upravnemu odboru UP FGO.
Pomoč pri pripravi gradiva,
organizaciji, usklajevanju,
posredovanju gradiva za
seje senata, upravnega
odbora in kolegije dekana

246

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

UP FHŠ
Komunikacija

Povezati organe članic na
nivoju UP

Ni podatka.

UP FVZ
Administrativna in logistična
podpora dekanu pri pripravi
na kolegij rektorja in Senat
UP

Administrativna in logistična
podpora dekanu pri pripravi
na kolegij rektorja in Senat
UP

Realizirano.

UP IAM

Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Ustrezno vodenje sej
Znanstvenega sveta UP IAM
in podpora organu UO UP
IAM

Ustrezno vodenje sej
Znanstvenega sveta in
podpora organu

Realizirano.

/

Vzpostavitev strokovna in
administrativna podpora pri
izvajanju nalog dekana kot
strokovnega vodje fakultete
v skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, Statuta UP,
drugih internih aktov ter
pooblastil rektorja UP za
doseganje strateških ciljev
fakultete

Nerealizirano.

Postopno oblikovanje
strokovnih služb članice

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Seje so bile ustrezno
vodene, obenem smo z
vzpostavitvijo intraneta
omogočili objavo gradiv in
urejen arhiv, dostopen vsem
članom organa.

UP FGO

/

Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

/

Priprava potrebnih navodil in
organiziranje dela strokovnih
služb

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

UP FHŠ
Skupni sestanki

Razviti centralističen model
organiziranosti in upravljanja

Realizirano.

UP FAMNIT
Strokovna in administrativna

Nadaljnja učinkovita

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
podpora pri izvajanju nalog
v.d. dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP, drugih
internih aktov ter pooblastil
rektorja UP za doseganje
strateških ciljev fakultete

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

strokovna in administrativna
podpora pri izvajanju nalog
v.d. dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP, drugih
internih aktov ter pooblastil
rektorja UP za doseganje
strateških ciljev fakultete
Izpeljava postopka volitev
dekana

Potreba po novih
zaposlitvah za učinkovito
izvajanje vseh nalog
tajništva fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP, drugih
internih aktov za doseganje
strateških ciljev fakultete

Kadrovska okrepitev za
učinkovito izvajanje vseh
nalog tajništva fakultete v
skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, statuta UP,
drugih internih aktov za
doseganje strateških ciljev
fakultete

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi finančnih in
zakonskih omejitev smo na
fakulteti realizirali le del
načrtovanih zaposlitev v
plačni skupini J.

UP FTŠ - Turistica
Prispevek UP FTŠ Turistice
k centralizaciji UP v 2011: 2
sodelavki v finančni sektor
UP, ostali matični na UP
FTŠ TURISTICI;

Prispevek FTŠ Turistice k
centralizaciji UP v 2012: 1
sodelavec v informacijski
center UP; prenos
matičnosti 2 sodelavk z UP
FTŠ na rektorat UP (finančni
sektor)

Ni podatka.

Uporaba storitev
univerzitetne založbe
Annales (razvoj zbirke
Annales Turistica)

Nadaljnja uporaba storitev
univerzitetne založbe
Annales in krepitev zbirke
Annales Turistica

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Sprememba navodil
rektorata UP – prehod na
Založbo UP

UP FVZ
Vodenje Kolegija dekana UP
FVZ (tedensko v letu 2011)

Vodenje Kolegija dekana UP
FVZ (tedensko v letu 2012)

Realizirano.

Vodenje Senata UP FVZ (v
skladu s Pravili o organizaciji
in delovanju UP FVZ
praviloma enkrat mesečno)

Vodenje Senata UP FVZ (v
skladu s Pravili o organizaciji
in delovanju UP FVZ;
praviloma enkrat mesečno)

Realizirano.

Udeležba in priprava na
poročanje delovanja
fakultete na Akademskem
zboru UP FVZ (v letu 2011:
4)

Udeležba in priprava na
poročanje delovanja
fakultete na Akademskem
zboru UP FVZ (v letu 2012
sta predvidena 2 akademska
zbora oz. po potrebi)

Realizirano.

UP ZRS
Učinkovita administrativna,
organizacijska in tehnična
podpora direktorju, kolegiju
direktorja, Zboru
raziskovalcev,
Znanstvenemu svetu ter
Upravnemu odboru UP ZRS
Pomoč pri pripravi gradiva,
organizaciji, usklajevanju,
posredovanju gradiva za
seje Upravnega odbora,
Znanstvenega sveta,
Kolegija predstojnikov UP
ZRS in Zbora raziskovalcev
UP ZRS ter drugih

Nadaljevanje z učinkovito
organizacijo, vodenjem,
usklajevanjem in
koordinacijo nalog

Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
sprejel novi Krogotok
knjigovodske dokumentacije
in izvajanja notranjih kontrol
UP ZRS.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sestankov

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP IAM
Izvajanje nalog direktorja v
skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, Statuta UP,
drugih internih aktov ter
pooblastil rektorja UP za
doseganje strateških ciljev
inštituta

Izvajanje nalog direktorja

Realizirano

UP FGO

Promocijske aktivnosti
/

Načrt aktivnosti za promocijo
fakultete

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

UP FAMNIT
Načrt aktivnosti za promocijo
fakultete

Izvedena poljudna
predavanja s področja
matematike, računalništva,
naravoslovja in
biopsihologije skladno s
sprejetim načrtom
promocije:

Realizirano.

- Organizacija predavanj
(Izleti v matematično
vesolje, Biološki večeri)
- Priprava in izid
promocijskih gradiv
(brošure, plakati, kartice,…)
- Posredovanje promocijskih
gradiv zainteresirani javnosti
Spletna stran fakultete v
slovenščini in angleščini

Vsebinsko in oblikovano
izboljšana spletna stran
fakultete:

Realizirano.

- Oblikovna prenova spletnih
strani
- Vsebinska prenova in
dopolnitev spletnih strani
- Določitev administratorja
spletne strani
- Ažurno objavljanje
informacij o dejavnostih
fakultete
Povezovanje pedagoških in
raziskovalnih aktivnosti

UP FTŠ - Turistica
Skupni strokovni svet
študijskega programa
»Dediščinski turizem« usklajevalni sestanki v 2011:
3;

Skupni strokovni svet
študijskega programa
»Dediščinski turizem« usklajevalni sestanki v 2012:
4;

Realizirano.

Prispevek FTŠ Turistice k
ustanavljanju univerzitetnih
kateder:

Zagon in delovanje Katedre
za trženje in tržno
komuniciranje UP v 2012

Realizirano.

pobuda za ustanovitev in
ustanovitev Katedre za
trženje in tržno
komuniciranje UP
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj skupnih aktivnosti na
področju izobraževanja in
promocije z ustanovami
srednješolskega
izobraževanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje z ustanovami
sekundarnega izobraževanja

Povečanje učinkovitosti
sodelovanja z obalnimi
srednjimi šolami pri razvoju
in krepitvi aktivnosti
skupnega pomena in
promociji študijske ponudbe
UP

Realizirano.

UP FHŠ
Sklenjenih 5 novih
dogovorov o sodelovanju pri
izvajanju študijske prakse

Večje število dogovorov o
sodelovanju pri izvajanju
študijske prakse

Realizirano.

UP PEF
Informativni dan 2011: 2

Informativni dan 2012: 2 z
večjim številom kandidatov,
zainteresiranih za vpis na
UP PEF

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Sodelovanja v 2011:
delavnica o izmenjavi
didaktičnih praks s srednjimi
šolami za turizem

Sodelovanja v 2012:
Delavnica o izmenjavi
didaktičnih praks s srednjimi
šolami za turizem

Nerealizirano.

Izvedba izobraževanj
učiteljev za srednje šole: 2

Nerealizirano.

Vključenost vsebin FTŠ
Turistice v katalog
izobraževanja: 4 študijski
programi za izpopolnjevanje,
ki so v Katalogu programov
nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju.

Obrazložitev:
Zaradi spremenjenih razmer
financiranja izobraževanja
učiteljev je bila didaktična
tržnica prestavljena v leto
2013.

Obrazložitev:
Ni bilo zadostnih prijav.

UP FVZ
V letu 2011 je bilo izvedenih
več dogodkov z namenom
promocije izobraževanja v
lokalni in širši skupnosti:
udeležili smo se
izobraževalnega sejma
Informativa 2011, prireditve
Ponujam- ponujaš v Novi
Gorici, predstavitve
študijskih programov na
Ljudski univerzi v Novi
Gorici, na izobraževalnem
sejmu SLOVIK-a v italijanski
Gorici, Tržnici priložnosti v
OŠ Koper in drugih
Vključevanje strateških
partnerjev iz gospodarstva in
negospodarstva pri razvoju
UP

V letu 2012 bomo sodelovali
pri izvedbi vseh dogodkov v
koordinaciji s PR službo
rektorata z namenom
promocije izobraževanja v
lokalni skupnosti

Realizirano.

UP FGO
Sklenitve sporazumov o
medsebojnem sodelovanju

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Gospodarska kriza je
onemogočila izvedbo tega
koraka

UP FHŠ
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Sklenjeni novi sporazumi o
medsebojnem sodelovanju

Ciljna vrednost v letu 2012
Sporazumi o medsebojnem
sodelovanju
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Ni podatka.

UP FTŠ TURISTICA
Klub Partnerjev Turistice v
2011:26

Klub Partnerjev Turistice v
2012:

Obseg sodelovanja –
individualna srečanja
(poslovni sestanki),
sodelovanje članov na
FuTuristicah

- povečano število članov:
30,

Realizirano.

- povečan obseg
sodelovanja za 15%
UP FVZ

Ohranjati dobro sodelovanje
z Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Slovenije (v letu 2011 smo
organizirali nacionalni
posvet s področja Etike v
zdravstveni negi ter gostili
predsednico Zbornice-Zveze

Ohranjati dobro sodelovanje
z Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Slovenije (nadaljevanje
tesnega sodelovanja v letu
2012)

Realizirano.

Ohranjati dobro sodelovanje
z učnimi zavodi UP FVZ

Ohranjati dobro sodelovanje
z učnimi zavodi UP FVZ

Realizirano.

UP ZRS
Sporazumi o sodelovanju s
partnerji iz gospodarstva in
negospodarstva pri izvajanju
nacionalnih in mednarodnih
projektov

Nadaljevanje vključevanja
partnerjev iz gospodarstva in
negospodarstva ter
nadaljevanje sodelovanja

Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
uspešno sodeloval s
partnerji z gospodarstva in
negospodarstva pri izvajanju
tekočih raziskovalnih
projektov.

UP IAM
Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta (5)

Vključevanje študentske
skupnosti pri izvajanju
promocijskih aktivnosti UP

Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta (6)

Realizirano.
Obrazložitev:
Vzpostavljenih je bilo več
novih sodelovanj z
gospodarstvom, vendar ne
zgolj na lokalni, temveč na
nacionalni ravni. K temu je
pripomogla ustanovitev
Centra za sodelovanje z
industrijo (CSI IAM).

UP REKTORAT
Sodelovanje predstavnika
študentov v Promocijski
skupini UP

Skupna izvedba
promocijskih dogodkov s
študenti UP

Realizirano.

UP FHŠ
Študentska skupnost
posreduje pobude

Soorganiziranje
študentskega življenja na
fakulteti in izven

Ni podatka.

UP PEF
Sprejem in pozdrav brucem
2011

Izboljšati predstavo
študentov o kakovosti in
privlačnosti študija na UP
PEF

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Teden UP PEF 2011: 1

Ciljna vrednost v letu 2012
Povečati sodelovanje
študentov pri promociji
fakultete
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Sodelovanje študentov na
sejmih v 2011, predstavitvah
v srednjih šolah v 2011

Sodelovanje študentov na
sejmih in predstavitvah v
srednjih šolah v 2012

Realizirano.

UP FVZ
V letu 2011 je bilo izvedenih
več dogodkov z namenom
promocije izobraževalnega
procesa UP FVZ, v katere
so se vključevali študentje
UP FVZ: Informativa 2011,
MOK (Zdravi maj), ŠOUP
bazar v okviru Čiste desetke

Vključevanje študentov UP
FVZ v promocijo
izobraževalnega procesa UP
FVZ v sklopu najmanj petih
(5) dogodkov

Realizirano.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Enotna podoba UP za
predstavljanje doma in v
tujini

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Neusklajena grafična
podoba UP

Sprejem celostne grafične
podobe UP (CGP UP) za
vse članice UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
CGP je bil sprejet. V pripravi
je priročnik o uporabi CGP.

UP FGO
Oblikovanje celostne
grafične podobe.
Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini.

Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini.

Nerealizirano.

Celostna grafična podoba v
javnosti pri promocijskih
aktivnostih.

Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO

Obrazložitev:

Priročnik o celostni grafični
podobi).
Pri nastopih v javnosti vseh
zaposlenih se upošteva
Pravilnik o uporabi, imena,
znaka, simbola, zastave in
himne UP
UP FHŠ
Potrjen nov logotip na
Senatu FHŠ

Uporaba logotipa in potrditev
pravilnika na nivoju UP

Ni podatka.

UP PEF
Publikacija UP PEF v
slovenskem in angleškem
jeziku

Povečati prepoznavnost
fakultete in njenega
delovanja

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Glede na sprejete
varčevalne ukrepe na UP
smo izdajo publikacije v
tiskani obliki prestavili.

Prenova in sprotno
posodabljanje spletne strani
UP PEF

Povečati prepoznavnost
fakultete in njene dejavnosti
doma in v tujini

Realizirano.

UP FVZ
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Dokončno oblikovanje
celostne grafične podobe ob
preoblikovanju v UP
Fakulteto za vede o zdravju
(priprava izhodišč v letu
2011)

Dokončno oblikovanje
celostne grafične podobe ob
preoblikovanju v Fakulteto
za vede o zdravju
(zaključena celostna
grafična podoba)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP ZRS
Oblikovanje celostne
grafične podobe
Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini

Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini

Nerealizirano.

Celostna grafična podoba v
javnosti pri promocijskih
aktivnostih

Celostna grafična podoba
UP še ni izdelana in potrjena
na ustreznih organih.

Priročnik o celostni grafični
podobi

(Priročnik o celostni grafični
podobi).

Obrazložitev:

Pri nastopih v javnosti vseh
zaposlenih se upošteva
Pravilnik o uporabi, imena,
znaka, simbola, zastave in
himne UP
Izboljšanje prepoznavnosti
univerze v lokalnem,
nacionalnem in
mednarodnem okolju

UP REKTORAT
Sodelovanje z domačimi in
tujimi visokošolskimi in
drugimi partnerskimi
institucijami

Okrepitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi in drugimi
partnerskimi institucijami

Realizirano.

UP FGO
/

Okrepitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi in drugimi
partnerskimi institucijami

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V.d. dekana je vzpostavil
mednarodna sodelovanja in
povezave s tujimi
institucijami.

UP FHŠ
Prepoznavnost UP FHŠ v
okolju (KUP_43); leto 2011:
UP FHŠ ni dovolj
prepoznavna v okolju

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti
UP FHŠ

Ni podatka.

UP PEF
Prepoznavnost UP PEF v
okolju; leto 2011: ni dovolj
prepoznavna v okolju

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Učinkovita promocija.
Uspešna organizacija
dogodkov in učinkovito
obveščanje medijev.
Uporaba enotne celostne
grafične podobe na ravni UP
še ni stekla v celoti.

UP FTŠ TURISTICA
UP FTŠ Turistica je v letu
2011 povečala
prepoznavnost v lokalnem,
nacionalnem in
mednarodnem okolju v
primerjavi z 2010

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti UP FTŠ
Turistice

Realizirano.

UP FVZ
Prepoznavnost UP v okolju

Izboljšati predstavo javnosti

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
(KUP_43); leto 2011; UP ni
dovolj prepoznavna v okolju

Ciljna vrednost v letu 2012
o kakovosti in privlačnosti
UP

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Menimo, da je cilj delno
realiziran, vsaj kar se tiče
prepoznavnosti UP FVZ v
širšem nacionalnem in vse
bolj tudi mednarodnem
okolju, saj na to kaže
vsakoletni trend dobrega
vpisa v prvi letnik na
študijske programe, ki jih
izvajamo.

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom v juniju
2011

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom v juniju
2012

Realizirano.

Izvedli smo devet (9)
programov vseživljenjskega
izobraževanja:

V letu 2012 bo izvedeno
šest (6) programov
neformalnega učenja za
klinične mentorje in mentorje
praktičnega usposabljanja
študentov UP FVZ

Delno realizirano.

- oba (2) načrtovana za
mentorje praktičnega
usposabljanja študentov 1.
stopenjskega bolonjskega
študijskega programa
Prehransko svetovanje –
dietetike,
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Obrazložitev:
Cilj je delno realiziran zaradi
sprejetega rebalansa
letnega plana dela za leto
2012 in pomanjkanja
finančnih sredstev.
V letu 2012 smo izvedli 3
izobraževanja za klinične
mentorje študentov
študijskega programa 1.
stopnje ZN ter ostale
zaposlene v zdravstveni
stroki ter 2 usposabljanja za
nove mentorje praktičnega
usposabljanja pri
prehranskem svetovanju in
dietetiki, eno od
usposabljanj je bilo izvedeno
v okviru 1. znanstvene
konference s področja
dietetike »Slovenski dan
dietetike«.

- štiri (4) od načrtovanih
sedem (7) za klinične
mentorje študentov 1.
stopenjskega bolonjskega
študijskega programa
Zdravstvene nege,
- dva (2) od načrtovanega
enega (1) za študente v
sklopu program »Služba
mene briga«

Zagotavljati tesno
sodelovanje z obstoječimi in
potencialnimi uporabniki
znanja UP FVZ

Zagotavljati tesno
sodelovanje z obstoječimi in
potencialnimi uporabniki
znanja UP FVZ

(v letu 2011 so bile izvedene
številne aktivnosti na
področju zagotavljanja in
izboljšanja sodelovanja z
učnimi bazami in drugimi
zdravstvenimi domovi,
bolnišnicami in socialnimi
zavodi na Obali in širše,
Zbornico zdravstvene in
babiške nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege; Strokovnim
združenjem nutricionistov in
dietetikov)

(v letu 2012 bodo izvedene
številne aktivnosti na
področju zagotavljanja in
izboljšanja sodelovanja z
učnimi bazami in drugimi
zdravstvenimi domovi,
bolnišnicami in socialnimi
zavodi na Obali in širše,
Zbornico zdravstvene in
babiške nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege; Strokovnim
združenjem nutricionistov in
dietetikov)

Realizirano.

UP ZRS
Prepoznavnost UP v okolju
(KUP_43); leto 2011; UP ni
dovolj prepoznavna v okolju

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti
UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012 s
sodelovanjem v lokalnem,
širše slovenskem in
mednarodnem prostoru pri
izvajanju raziskovalnih
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
projektov dosegel izboljšanje
svoje prepoznavnosti ter s
tem posledično izboljšanje
prepoznavnosti UP.

UP IAM

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

Prepoznavnost UP IAM v
okolju: v letu 2011 še ni
dovolj prepoznavna v okolju
zaradi preimenovanja UP
PINT v UP IAM v novembru
2011

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti
UP IAM

Realizirano.

Organizacija proslave ob
preimenovanju (januar ali
februar 2012)

Vsi navedeni cilji so bili sicer
doseženi, vseeno pa
ocenjujemo, da imamo na
navedenem področju še
nekaj možnosti za izboljšave
in bolj strateško delovanje.

Organizacija protokolarnih
srečanj

Učinkovita organizacija
protokolarnih srečanj

Obrazložitev:

UP REKTORAT
Realizirano.

UP FGO
/

Skupni projekti s fakultetami
drugih univerz

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V.d. dekana je vzpostavil
mednarodna sodelovanja in
povezave s tujimi
institucijami.

UP FHŠ
Skupni projekti s fakultetami
drugih univerz

Povečati število skupnih
projektov

Delno realizirano.

UP PEF
Srečanje treh slovenskih
pedagoških fakultet; 2011: 2

Širitev prepoznavnosti
pedagoškega dela

Realizirano.

UP FTŠ TURISTICA
Sodelovanje z domačimi
univerzami v 2011:
- skupni projekt z UL (EF),

Povečati število skupnih
prijav na projekte in
izmenjavo predavateljev in
študentov z UL in UM

- gostujoče predavanje na
UL (FA): 1

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ohranjen obseg prijav
skupnih prijav.

UP FVZ
UP FVZ sodeluje s številnimi
domačimi in tujimi
institucijami

Ohranjanje dobrih odnosov z
institucijami, s katerimi
sodelujemo

Realizirano.

UP ZRS
UP ZRS dobro sodeluje z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

Nadaljevanje sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

Sodelovanje pri prijavah in
izvajanju nacionalnih in
mednarodnih raziskovalnih
projektov

Nadaljevanje sodelovanja
pri prijavah in izvajanju
nacionalnih in mednarodnih
projektov ter iskanje novih
partnerjev

Skupni projekti

Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
sodeloval z domačim in
tujimi visokošolskimi,
raziskovalnimi ter drugimi
institucijami. Pri prijavah in
izvajanju raziskovalnih
projektov.

Številni mednarodni
sporazumi, bilateralni
projekti idr.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP IAM
Sodelovanje z domačimi in
tujimi institucijami se je v
letu 2011 okrepilo (soizvajalske organizacije pri
projektih)

Racionalizacija poslovanja v
skladu s predvidenim
zmanjšanjem obsega
prihodkov/dejavnosti

Okrepitev in širitev
sodelovanja z domačimi in
tujimi institucijami v letu
2012)

Realizirano.
Obrazložitev:
Vsi navedeni cilji so bili sicer
doseženi, vseeno pa
ocenjujemo, da imamo na
navedenem področju še
nekaj možnosti za izboljšave
in bolj strateško delovanje.

UP FM
/

/

Kljub temu, da UP FM v letu
2012 posluje z izgubo, je v
letu 2012 racionalizirala
svoje poslovanje na vseh
področjih, ki so bile v njeni
pristojnosti.
Na področju stroškov dela,
ki predstavljajo od 75-80%
stroškov poslovanja, ni bilo
možno izvesti
racionalizacije, ker je to
področje v pristojnosti
univerze in regulirano s
strani MIZKŠ (plačni razredi,
normativi, ipd).

Zagotavljanje ustrezne PR
politike
Vzpostavitev procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM (vzporedno z
rektoratom UP)

UP FM
/

/

Realizirano.
UP FM

/

/

Nerealizirano.
Ker je UP FM del UP, je
vzpostavitev procesov
smiselna le, če so
vzpostavljeni na ravni
celotne organizacije. Ker UP
ni pristopila celostno k
vzpostavitvi procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM, se UP FM v letu
2012 še ni odločila za ta
pristop.
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6.7.2 UPRAVNE NALOGE KADROVSKEGA PODROČJA
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje števila
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
Število zaposlenih
raziskovalcev v letu 2011:
117

Število zaposlenih
raziskovalcev v letu 2012:
136

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število zaposlenih
raziskovalcev 31.12.2012:
103
Vzrok je v prepovedi
zaposlovanja v javnem
sektorju na podlagi ZUJF-a
ter v izteku nacionalnih in
mednarodnih projektov v
letu 2012.

Odličnost v raziskovanju

Doseganje odličnosti v
raziskovanju, mednarodno
primerljivi rezultati
raziskovalnega dela.
Pridobivanje in izvajanje
nacionalnih in mednarodnih
raziskovalnih projektov ter
objave rezultatov
raziskovalnega dela
(mednarodne objave idr.)

Izobraževanje in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Izvajanje obstoječe
raziskovalne dejavnosti ter
povečanje števila
pridobljenih raziskovalnih
projektov (mednarodnih in
nacionalnih) ter povečanje
objav rezultatov
raziskovalnega dela

Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS je v letu 2012
uspešno prijavil in izvajal
nacionalne in mednarodne
projekte.
Raziskovalci UP ZRS so
uspešno objavili rezultate
raziskovalnega dela.

UP ZRS
Malo število izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Povečati izobraževanje in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni so se udeležili
raznih tečajev, usposabljanj
in seminarjev. Težava je v
omejenih sredstvih za
izpopolnjevanja in
izobraževanja zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih, zato se število
izobraževanje in
usposabljanje v primerjavi s
preteklimi leti ni povečalo.

UP FENIKS ( članica v ustanavljanju)
Vzpostaviti sistem
izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Nerealizirano
Obrazložitev:
Administrativne službe niso
bile vzpostavljen, saj članica
ni bila ustanovljena.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT

Transparentno delovanje
Informacijski program Propis
ne omogoča izdelavo
statistik in poročil

Informacijski program Propis
omogoča izdelavo statistik in
poročil

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP je

Delno realizirano/
Obrazložitev:
Na UP smo pričeli s postopki
priprave novega-
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ni posodobljen

Ciljna vrednost v letu 2012
posodobljen
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
posodobljenega Akta o
sistemizaciji.

UP FGO
Izboljšanje informacijske
podpore kadrovski službi:
Ustrezen računalniški
program za kadrovsko
službo.
Poenotenje in racionalizacija
dela na ravni UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in opratoven senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

UP FHŠ
Postopki dela niso natančno
določeni

Predhodna usklajenost
podatkov, dogovorjeni
postopki dela ter učinkovita
informacijske podpore

Delno realizirano
Obrazložitev:
Postopki dela se usklajujejo
postopoma.

UP ZRS
Kadrovski program –
PROPIS.

Izboljšanje informacijske
podpore kadrovski službi:

Slaba, nezadovoljiva
informacijska podpora
delovanju kadrovske službe

Ustrezen računalniški
program za kadrovsko
službo.
Poenotenje in racionalizacija
dela na ravni UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Kadrovski programPROPIS. Program je še
vedno neustrezen.
Delo na ravni UP se
postopoma racionalizira in
se bo postopoma poenotilo.

UP IAM
Kakovostnejše delovanje in
izboljševanje

Izvajanje raziskovalnega in
upravno-administrativnega
dela

izvajanja raziskovalnega in
upravno-administrativnega
dela v letu 2012

Realizirano.
Obrazložitev:
Realizirano predvsem z
uvedbo IKT rešitev, vendar
na tem področju vidimo še
odprte možnosti za
izboljšave.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

Izboljšanje informacijske
podpore kadrovski službi:
Ustrezen računalniški
program za kadrovsko
službo.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Administrativne službe niso
bile vzpostavljen, saj članica
ni bila ustanovljena.

Poenotenje in racionalizacija
dela na ravni UP
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za poenotenje
dela na kadrovskem
področju na vseh članicah

UP FAMNIT
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze na kadrovskem in
računovodskem področju

Poenotenje in poenostavitev
poslovanja ter racionalizacija
dela in povečanje
učinkovitosti strokovnih
služb

Delno realizirano
Obrazložitev:
Fakulteta izvaja
racionalizacijo dela tako, da
ima nekatere skupne
strokovne službe s članico
UP IAM (kadrovska služba,
služba za mednarodno in
meduniverzitetno
sodelovanje, IKT služba,
finančno-računovodska
služba). V letu 2012 ni prišlo
do izboljšave oziroma
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
nadgradnje informacijskega
sistema Propis, tako se
zaposleni v strokovnih
službah niso udeležili
predvidenih usposabljanj za
njegovo uporabo.

Zagotoviti boljše pogoje dela

UP FAMNIT
Kadrovska nepokritost
določenih vsebinskih
področij delovanja fakultete

Kakovostno izvajanje
upravno-administrativnih in
strokovno-tehničnih nalog
na kadrovskem področju v
skladu z zakonodajo in
navodili organov UP in UP
FAMNIT

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Kadrovska služba in vse
ostale službe na fakulteti
izvajajo svoje naloge v
skladu z veljavno
zakonodajo na ravni države
in notranjimi navodili UP. V
letu 2012 je prišlo do
realizacije dveh novih
zaposlitev, in sicer v službi
za mednarodno in
meduniverzitetno
sodelovanje ter v tajništvu
dekanata fakultete.
Navedeni novi zaposlitvi sta
bili nujni za zagotovitev
normalnega potek dela na
fakulteti. V decembru 2012
je prišlo do reorganizacije
dela znotraj članice.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Večja učinkovitost pri
izvajanju postopkov pri
zaposlovanju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Postopki zaposlovanja se na
podlagi soglasja UP izvajajo
na članici

Postopki zaposlovanja,
predvsem tujcev, se izvajajo
na ravni UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP FHŠ v preteklem letu ni
zaposlovala tujcev. Postopki
zaposlovanja tujcev se
izvajajo na članicah..

UP FTŠ TURISTICA
Veliko število križnih kontrol
vnosa podatkov, ki se
podvajajo na relaciji
kadrovska UP-kadrovska
FTŠ.

Manj podvojenih kontrol in
večja samostojnost pri
vnosu kadrovskih podatkov .

Nerealizirano
Obrazložitev:
Uresničitev cilja je pogojena
z razvojem informacijskega
orodja oz. kadrovskega
informacijskega sistema
PROPIS , kar je v domeni
UP.

Premajhna samostojnost pri
vnosu kadrovskih podatkov
v Propis na strani članice.
UP ZRS
Neenotni ter časovno
predolgi postopki pri
zaposlovanju

Poenotenje ter skrajšanje in
poenostavitev izvajanja
postopkov pri zaposlovanju.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi uveljavitve ZUJF-a se
postopki zaposlovanja niso
poenostavili in skrajšali.
Postopki nasprotno daljši saj
predvideva ZUJF pred vsako
novo zaposlitvijo dodatno
soglasje UO UP, kar
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
postopke še dodatno
zavlačuje.

UP FENIKS ( članica v ustanavljanju)
Vzpostavitev kadrovske
službe članice

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Kadrovska služba ni bila
vzpostavljena, saj članica ni
bila ustanovljena.

Strokovno izvedeni postopki
zaposlovanja in sklepanja
pogodb

UP PEF
Ni enotnega izvajanja nalog
in postopkov.

Enotno izvajanje nalog in
postopkov.

Pravni akti članic UP na
kadrovskem področju niso
enotni.

Enotne vsebine pravnih
aktov članic UP na
kadrovskem področju.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na UP je predvidena
postopna centralizacija
strokovnih služb. Naloge in
postopki na področju
sklepanja pogodb se izvajajo
enotno. Enotne vsebine
novih pravnih aktov članic
UP so v pripravi.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Permanentno izobraževanje
in izpopolnjevanje znanja
zaposlenih

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT
Izvedeno izpopolnjevanje
znanja za zaposlene na UP
: kakovost, exel

Planirana izpopolnjevanja
znanja za zaposlene na UP:
exel, ZUP, priznavanje in
vrednotenje izobraževanj,

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izvedeno je bilo
usposabljanje ZUP za vse
članice, pridobili smo tudi
informativne ponudbe za
izvedbo izobraževanja za
EXCEL, ki bo predvidoma
organizirano v letu 2013.

UP FGO
Vzpostaviti sistem
izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Nerealizirano
Obrazložitev:
Potrebno je vzpostaviti
aktiven in operativen senat,
ki bo sodeloval pri delu in
nastanku UP FGO.

UP FM
7 izobraževalnih pogodb v
teku, 9 še ne zaključenih
izobraževalnih pogodb, 9
izobraževanj MR

4 – zaključek DR študija, 2 –
zaključek MAG študija, 1 –
zaključek SPEC študija

Delno realizirano
Obrazložitev:
Leta 2012 so trije zaposleni
zaključili DR študij, en MAG
študij, en pa SPEC študij.

UP PEF
Pomanjkljiva znanja
zaposlenih na posameznih
področjih.
Udeležba na strokovnih
usposabljanjih: 2 osebi.
Udeležba na krajših

Izboljšati in izpopolniti
znanja zaposlenih.
Udeležba na strokovnih
usposabljanjih: 14 oseb.
Udeležba na krajših
strokovnih usposabljanjih in

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni na spremljajočih
delovnih mestih so se
udeležili krajših strokovnih
usposabljanj z namenom
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
strokovnih usposabljanjih in
tečajih: 32 oseb.

Ciljna vrednost v letu 2012
tečajih: 80 oseb.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
izboljšanja in izpopolnjenja
znanja. Zaradi pomanjkanja
interesa ali neprimernih tem
usposabljanj ni bilo
izvedenih toliko strokovnih
usposabljanj in tečajev, kot
je bilo predvideno.

UP FVZ
V letu 2011 se je 33
zaposlenih udeležilo
seminarjev na svojem
delovnem področju

V letu 2012 se bo 36
zaposlenih udeležilo
seminarjev na svojem
delovnem področju

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi sprejetega ZUJF-a ni
bilo možno sklepati novih
pogodb o financiranju
izobraževanja z zaposlenimi;
prav tako so bila tudi
zmanjšana razpoložljiva
sredstva za neformalno
izobraževanje.

UP ZRS
Malo število izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Povečati izobraževanje in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaposleni so se udeležili
raznih tečajev, usposabljanj
in seminarjev. Težava je v
omejenih sredstvih za
izpopolnjevanja in
izobraževanja zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih, zato se število
izobraževanje in
usposabljanje v primerjavi s
preteklimi leti ni povečalo.

UP IAM
Obstoječe stanje
izpopolnjevanj in
izobraževanj

Izboljšan informacijski
sistem Propis -kadri

Povečati možnost
permanentnega
izobraževanja in
izpopolnjevanje znanja
zaposlenih (5)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi ukrepov na ravni
države (ZUJF) in velike
količine dela v strokovnih
službah se načrtovana
izobraževanja niso izvedla.

REKTORAT
Napake v podatkih in različni
podatki v bazi propis in
personalnih mapah.

Odpravljene napake

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pričeli smo z kontrolingom in
odpravo napak.

UP FHŠ
Pomanjkljiva informacijska
podpora pri delu

Izpis statistik za članico,
obrazcev in pogodb iz
informacijskega sistema,
elektronsko vodenje
personalnih map, enkraten
vnos podatkov za stroške
dela ter stroškovnih nosilcev

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvedba se uvaja
postopoma.

UP PEF
Pomanjkljivi podatki v bazi
Propis.

Dopolnitev pomanjkljivih
podatkov.

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

261

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ TURISTICA
Centralizirano delovanje
sistema, majhna možnost
uporabe sistema kot
pripomočka za izdelavo
kadrovskih analiz za različne
potrebe, zlasti za potrebe
vodenja in odločanja na
članici.

Izpopolniti delovanje
informacijskega sistema
glede na potrebe
uporabnikov (kadrovskih
služb).

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Obrazložitev:
Uresničitev cilja je pogojena
z razvojem informacijskega
orodja oz. kadrovskega
informacijskega sistema
PROPIS , kar je v domeni
UP.

UP FVZ
Določeni izpisi podatkov
niso pravilni. Ni vnesenih
vzorcev pogodb, obrazcev.

Vsi izpisi podatkov so
pravilni. Vneseni vzorci
pogodb, obrazcev.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izpisi podatkov o
habilitacijah za izvajalce na
članicah niso možni.

UP ZRS
Sedanje stanje: neustrezen,
nezadostno dograjen
kadrovski informacijski
sistem Propis.
Na področju informacijskega
sistema ne dosegamo
standardov primerljivih z UL
in UM.

Izboljšanje informacijske
podpore kadrovski službi:

Nerealizirano

ustrezen informacijski sistem
za kadrovsko službo v
povezavi z računovodstvom.

Kadrovski program PROPIS
je še vedno neustrezen.

Poenotenje in racionalizacija
dela na ravni UP

Poenotenje in racionalizacija
se postopoma izvaja.

Obrazložitev:

Delo s sedanjim
informacijskim sistemu
pomeni po nepotrebnem več
porabljenega delovna časa,
več zaposlenih v strokovnih
službah, podvajanje dela,
nepreglednost, dvojno delo
in neučinkovitost.
UP IAM
Obstoječi sistem nima
učinkovitih možnosti za
izdelavo kadrovskih analiz

Učinkovito nadgrajen in
funkcionalen sistem

Nerealizirano
Obrazložitev:
Izboljšave, ki so bile
opravljene na inf. Sistemu,
postopkov kadrovski službi
niso olajšale.

Poenotenje postopkov dela
na vseh članicah

UP REKTORAT
Navodila za delo na
kadrovskem področju so v
različnih dokumentih

Vsa navodila zbrana v enem
dokumentu – kadrovskem
priročniku

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi drugih prioritetnih
nalog se bo cilj realiziral v
letu 2013.

UP FHŠ
Postopki dela ter skrbniki za
določena področja na ravni
UP niso natančno določeni

Poenoteni postopki dela,
elektronska gradiva ter
komuniciranje na enem
mestu (forum)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvedba se uvaja
postopoma.

UP FTŠ - TURISTICA
Pomanjkanje organizacijskih

Pridobiti oz. oblikovati

Delno realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
navodil, ki bi poenotili
postopke, vodenje evidenc
in načine dela

Ciljna vrednost v letu 2012
organizacijska navodila in
navodila za delo in izpeljavo
postopkov na kadrovskem
področju
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
V določenih segmentih so
bila navodila posredovana,
poenoten je bil način dela .
Zaradi neizpopolnjenega
kadrovskega
informacijskega sistema, ki v
zadnjem letu ni bil bistveno
dopolnjen in ker se vse delo
v zvezi z vnosom podatkov
iz članic koncentrira na eni
osebi na rektoratu, prihaja
do razumljivih, vendar ne
sprejemljivih zamikov med
posredovanjem in vnosom
podatkov.

UP FVZ
Dokončen popis postopkov
dela.

Postopki dela so delno
popisani.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Za določena kadrovska
področja so bila izdelana
navodila.

UP ZRS
Neustrezno in nezadovoljivo
Poenotenje postopkov dela
na vseh članicah.

Poenotenje ter skrajšanje in
poenostavitev izvajanja
postopkov pri zaposlovanju.

Delno realizirano

Podvajanje dela.

Povečanje odzivnosti
kadrovske službe UP ter
izboljšanje komunikacij na
ravni Kadrovske službe UP s
članicami

Poenotenje in racionalizacija
se postopoma izvaja.

Neracionalni in predolgi
postopki

Obrazložitev:

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Poenotenje ter skrajšanje in
poenostavitev izvajanja
postopkov pri zaposlovanju.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj ni bil realiziran, saj
članica ni bila ustanovljena

Celovito spremljanje in
izvajanje habilitacijskih
postopkov

UP REKTORAT
Univerza nima
specializiranih služb za
področje habilitacij in zato
nimajo zadostnih znanj s
tega področja

Oblikovanje enote s 3
zaposlenimi iz članic in
rektorata , ki bi opravljala
vse upravno-tehnične in
administrativne naloge na
področju habilitacij za
celotno univerzo

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil predviden v okviru
reorganizacije, ker le ta še ni
bila izvedena cilj ni
realiziran.

UP PEF
Celovita izvedba
habilitacijskih postopkov.

Izvedba habilitacijskih
postopkov in izpeljava
postopkov priznavanja
nazivov.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vsi habilitacijski postopki so
bili izpeljani.
Postopki priznavanja
nazivov niso bili izpeljani
zaradi sprejetih Sprememb
in dopolnitev Meril za
izvolitve v nazive UP, s
katerimi se upoštevajo
veljavni nazivi, pridobljeni na
UL, UMB in UNG.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Postopki izvajanja
habilitacijskih postopkov se
izvajajo na članici

Postopki izvajanja
habilitacijskih postopkov se
izvajajo na ravni UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvajanja habilitacijskih
postopkov se delno izvajajo
na članicah, krepi se
povezovanje med službami.

UP FTŠ -TURISTICA
Sprejetje novih Meril za
izvolitve v nazive povzroča
nejasnosti (postopkovne in
vsebinske).
Habilitacijski postopki se še
vedno začenjajo na članicah

Razjasniti vse neznanke v
postopkih in pogojih izvolitve
v naziv in jih zapisati v
dopolnjenih Merilih in
Navodilih.
Prenos habilitacijskih
postopkov na UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Spremembe Meril za
izvolitve v nazive UP in
Navodil za izvajanje Meril so
bile posredovane na članice
v obravnavo konec leta
2012.
Zaradi nesoglasja članic UP,
se postopki izvolitve v
nazive še vedno izvajajo na
članici (kandidati vloge
vlagajo na UP FTŠ).

UP IAM
Obstoječe stanje glede
izvajanje habilitacijskih
postopkov

Povečati odzivnost in
ukrepanje glede izvajanje
habilitacijskih postopkov

Delno realizirano
Obrazložitev:
Kadrovska služba je
raziskovalce ažurno
obveščala o vložitvi vlog za
ponovno izvolitev v naziv in
s tem zagotovila, da so bili
postopki izpeljani
pravočasno.

Strokovno izvedeni postopki
zaposlovanja in sklepanja
pogodb

UP IAM
Obstoječe stanje glede
sklepanja pogodb in
zaposlovanja

Povečati odzivnost in
ukrepanje glede postopkov
zaposlitev

Realizirano
Obrazložitev:
Kadrovska služba je
pogodbe o zaposlitvi
posredovala zaposlenim in
strokovnim službam na
rektorat pravočasno v
podpis in tako zagotovila, da
so bile vse formalnost,
vezane na zaposlitev tudi
pravočasno urejene.

Pridobivanje povratnih
informacij o kvaliteti dela
zaposlenih.

UP PEF
Pomanjkljivo podajanje
povratnih informacij o
kvaliteti dela posameznika
preko letnih pogovorov.

Kvalitetnejše izvajanje letnih
pogovorov in ocenjevanje
zaposlenih.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Letni pogovori in
ocenjevanje zaposlenih je
bilo kvalitetnejše izvedeno.
Predvideni ukrepi
(posodobitev postopkov in
obrazcev) za dosego
kvalitetnejših letnih
pogovorov niso bili v celoti
izpeljani zaradi
preobremenjenosti
zaposlenih.
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Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Racionalizacija delovnih
procesov na kadrovskem
področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Večje število kontrol pri
posameznem delovnem
procesu

Manjše število kontrol pri
posameznem delovnem
procesu

Nerealizirano
Obrazložitev:
Planirana reorganizacija ni
bila izvedena, zato tudi ta
aktivnost ni realizirana. Z
reorganizacijo načrtujemo
tudi racionalizacijo delovnih
procesov

UP FHŠ
Postopki dela ter skrbniki za
določena področja na ravni
UP niso natančno določeni

Poenoteni postopki dela,
nadgradnja informacijskega
sistema

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvedba se uvaja postopoma

UP PEF
Dela in naloge se izvajajo na
različne načine.

Poenoten in poenostavljen
postopek izvajanja nalog.
Sodelovanje z UP v
postopku procesa
decentralizacije.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Določene naloge na
kadrovskem področju so
poenotene in
poenostavljene.
Povečalo se je sodelovanja
z UP in postopek procesa
centralizacije delovnih
procesov na kadrovskem
področju je v teku.

FTŠ TURISTICA
Delovni postopki na
kadrovskem področju se
zaradi več vzkrižnih kontrol
preveč podvajajo, kar
časovno podaljša delovne
procese in postopke.

Kadrovska služba UP
samostojno pridobiva in
oblikuje ter kontrolira
kadrovske podatke, ki jih
sama vnaša.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Uresničitev cilja je pogojena
z razvojem informacijskega
orodja oz. kadrovskega
informacijskega sistema
PROPIS , kar je v domeni
UP. Pristojnosti vnosa
podatkov v KIS so še vedno
samo na SKZ UP.

UP FVZ
Evidence na članicah se
podvajajo

Evidence na članicah se ne
podvajajo

Iste naloge se izvajajo na
ravni UP (v strokovni službi
UP) in v strokovnih službah
članic.

Racionalizacija in
poenostavitev delovnih
procesov na kadrovskem
področju, seveda ob pogoju
ustrezen in učinkovit
informacijski sistem kot
podpora.

Realizirano.

UP ZRS

Delo se podvaja.
Neracionalni in predlogi
postopki.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Poenotenje in racionalizacija
se postopoma izvaja.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Vzpostavitev kadrovske
službe

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj ni bil realiziran, saj
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
članica ni bila ustanovljena

Pravočasno in kakovostno
izvrševanje delovnih nalog iz
kadrovskega področja

UP REKTORAT
Roki v navodilih in
pooblastilih se vedno ne
spoštujejo

Roki v navodilih in
pooblastilih se spoštujejo

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pripravljen je osnutek
pravilnika o upravnem
poslovanju, ki natančno
definira posamezne
postopke. Pravilnik bo
posredovan v obravnavo v
letu 2013

UP PEF
Nepravočasno in
pomanjkljivo izvrševanje
delovnih nalog.

Pravočasno in kakovostno
izvrševanje delovnih nalog
na kadrovskem področju.

Realizirano.

FTŠ TURISTICA
Postopki v kadrovskih
zadevah so časovno še
vedno predolge

Skrajšati postopke.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi uveljavitve ZUJF-a in
potrebe po predhodnem
soglasju upravnega odbora
univerze ali rektorja v zvezi z
določenimi kadrovskimi
postopki, so postopki še
daljši.

UP FVZ
Obstoj določenih
pomanjkljivosti pri delu, ki
povzročajo občasne zamude

Odprava pomanjkljivosti pri
delu in občasnih zamud

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Dolgotrajni postopki na
rektoratu UP.

UP ZRS
Neustrezen kadrovski
informacijski sistem Propis.
Ob sedanjem
informacijskem sistemu je
oteženo pravočasno in
kakovostno izvrševanje
delovnih nalog. Zaradi
neustreznega
informacijskega sistema so
postopki dolgi in delo se
podvaja, več ljudi dela isto
delo.

Zamenjava informacijskega
sistema oziroma izboljšanje
in prilagoditev potreb
kadrovske službe

Nerealizirano
Obrazložitev:
Kadrovski program PROPIS
je še vedno neustrezen.
Kadrovski program je malo
prilagojen potrebam
kadrovske službe.

Zaradi neustrezne
informacijske podpore je
potrebno vzporedno voditi
po članicah, in strokovnih
službah še dodatno ločene
evidence itd. Podvajanje
dela.
Slaba, nezadovoljiva
informacijska podpora
delovanju kadrovske službe
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Boljše sodelovanje z
zavodom za zaposlovanje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje pri objavah
prostih delovnih mest : 2

Sodelovanje pri objavah
prostih delovnih mest : 2

prijava na razpise ZZRS :/

prijava na razpise ZZRS : 2

Realizirano.

UP FVZ
Število razpisov za delovna
mesta v letu 2011: 10

Število razpisov za delovna
mesta v letu 2012: 2

Realizirano.

UP ZRS
Sodelovanje pri javnem
razpisu za javna dela ter
sodelovanje pri izbiri
ustreznih kandidatov za
delovna mesta

Nadaljevanje in ohranjanje
sodelovanja ter večje število
ustreznih prijav na razpise
za delovna mesta

Realizirano
Obrazložitev:
Sodelovali smo pri razpisih
Zavoda RS za zaposlovanje
in usposabljali ljudi na
delovnem mestu. Iz tega
naslova se je na UP ZRS
usposabljalo 15 oseb.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Vzpostavitev sodelovanja

Nerealizirano
Obrazložitev:
Cilj ni bil realiziran, saj
članica ni bila ustanovljena

Povečanje števila učnih baz

UP FVZ
Število učnih zavodov v letu
2011 na dodiplomskem
študijskem programu:

Število učnih zavodov v letu
2011 na dodiplomskem
študijskem programu:

- Zdravstvena nega: 15 ZN

- Zdravstvena nega: 18 ZN

- Zdravstvena nega-poletna
praksa: 31

- Zdravstvena nega-poletna
praksa: 35

- Prehransko svetovanjedietetika: 37

- Prehransko svetovanjedietetika: 40

Realizirano.
Število učnih zavodov v letu
2012 na dodiplomskem
študijskem programu:
- Zdravstvena nega: 22 ZN
- Zdravstvena nega-poletna
praksa: 36
- Prehransko svetovanjedietetika: 52
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6.7.3 UPRAVNE NALOGE SPLOŠNEGA PODROČJA (VARČEVALNI PROGRAM NA
RAVNI UP)
Sektor za splošne zadeve je skrbel za učinkovito administrativno in organizacijsko podporo delovanju
rektorata. Izvajal je podporne storitve na naslednjih področjih: vzdrževanje, čiščenje, varnost, varstvo
pri delu, zavarovalniške storitve, poštne storitve, požarno varstvo, električna energija, nabava.
Koordiniral je različne aktivnosti, ki so bile potrebne za nemoten delovni proces. Izvedene so bile
naloge iz področja ekologije kot so (npr. skrb za ločevanje odpadkov, reciklaža). Za vsa področja se je
organiziralo izobraževanja za zaposlene, kot npr. usposabljanje iz prve pomoči, usposabljanje za
začetno gašenje in izvajanje evakuacije ipd.
V sklopu sprejetega Varčevalnega programa Univerze na Primorskem in na podlagi Zakona o javnih
naročilih je bilo izvedeno 16 javnih naročil oz. pozivov k izboru najugodnejšega ponudnika, na nivoju
UP. Ključni cilj vodenja krovnih javnih naročil je racionalizacija vseh stroškov pri nabavi blaga ali
izvedbi storitev ter posledično pozitivni finančni učinki.
Sprejemna pisarna je vršila nemoteno distribucijo vhodne in izhodne pošte ter izvajala funkcijo
telefonista in receptorja. Redno se je izvajala nabava in izdaja pisarniškega, sanitarnega ter drugega
drobnega materiala. Izvedeno je bilo več aktivnosti za nemoten potek službenih poti zaposlenih.
Poleg dokumenta »Enoten klasifikacijski načrt UP« se je začasno uredilo področje arhiviranja
dokumentov, ki so skupnega ali trajnega pomena za univerzo.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Realizacija varčevalnega
programa UP ter izvedba
skupnih javnih naročil na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
22 JN na UP v letu 2011

Predvidoma 20 JN na UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Realiziranih 16 JN, 4 JN so
v teku

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vzpostavitev elektronske
podpore za izdajo potnih
nalogov (dokončanje
projekta)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Vnos potnih nalogov do
statusa zaključevanja
obračuna

Potni nalogi v elektronski
obliki

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Realizirano na 4 članicah,
na ostalih članicah potekajo
aktivnosti

Vzpostavitev elektronske
podpore vhodne / izhodne
pošte

Ročno vodena evidenca
vhodne / izhodne pošte

Vzpostavitev elektronskega
vodenja vhodne / izhodne
pošte

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pripravljen je Klasifikacijski
načrt UP, ki je osnova za
dokumentacijski sistem.
Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev je
implementirana skupna
Excelova baza vhodne
pošte.
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6.7.4 UPRAVNE NALOGE FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA PODROČJA
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Finančno pokrita in
kvalitetna izvedba vseh
študijskih programov in
planiranih aktivnosti

Nadgradnja finančno
informacijskega sistema –
podsistem za poročila in
analize za potrebe vodstva
(OLAP)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Načrtovanje obsega in
izvedbe študijskih
programov in ostalih
aktivnosti vpliva višina
finančnih virov.

Finančno vzdržni programi v
okviru posameznih članic ,
razpoložljiva sredstva za
izpeljavo planiranih
aktivnosti

Stalna naloga, aktivnost bo
potekala tudi v letu 2013.

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Na nivoju UP ni vzpostavljen
enoten poročilni sistem

Kvalitetna poročila kot
podlaga za sprejemanje
odločitev vodstva UP.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
resursov (kadrovskih in
finančnih)

Optimizacija delovanja
finančno informacijskega
sistema PROPIS,
nadgradnja – modul
osnovna sredstva

Zagotoviti delovanje članic in
rektorata v skladu z
zakonodajo na finančno
računovodskem področju in
internimi akti UP

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Določeni procesi še niso
informacijsko podprti v
želenem obsegu

Pravočasne in kvalitetne
informacije za potrebe
notranjih in zunanjih
deležnikov, knjigovodenje
osnovnih sredstev v Propisu

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
resursov (kadrovskih in
finančnih).

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Potreba po regulaciji
nekaterih področij delovanja
UP z ustreznimi pravnimi
podlagami

Učinkovito in pravilno
delovanje in poslovanje
članic in rektorata

Realizirano.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Optimizacija in racionlizacija
v delovanju finančno
računovodskih služb

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Vsaka članica ima
organizirano svojo finančno
računovodsko službo

Parcialno centralizirana
finančno računovodska
služba na nivoju UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Reorganizacija je
prestavljena v leto 2013
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6.7.5 UPRAVNE NALOGE INFORMATIKE
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Informacijska ureditev
prostorov (učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Delna uporaba starejših
različic operacijskega
sistema na računalnikih, ki
jih uporabljajo uporabniki.

Migracija operacijskega
sistema na višjo verzijo na
vseh računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki

Delno realizirano
Obrazložitev: programska
oprema je v večini
nadgrajena, na določenih
računalnikih je potrebno še
nadgraditi strojno opremo, v
povprečju je cca. 70 % prog,
opreme novejšega profila.
Opomba:
UP FTŠ, UP FHŠ, UP
FENIKS:
Starejši računalniki ne
dosegajo zahtevanih
sistemskih zahtev za
Windows 7

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Nadaljevanje virtualizacije
za večjo učinkovitost,
zmanjšanje porabe energije
in povečano varnost
(zamenjava stare opreme z
novo).

Povečanje in izboljšanje
storitev.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 smo v okviru
obstoječe rač. strukture
virtualizirali cca. 60 %
strežniške infrastrukture.
Opomba:
UP ZRS:
Zaradi nezadostnih finančnih
virov smo dokupili samo 8
kos računalniške opreme in
zamenjali le 3 kose rač.
opreme (raziskovalna
oprema).

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Potreba po izboljšavi
zanesljivosti strežnikov

Sekundarni strežniki (poštni
strežnik, AD strežnik),
koledarski in imeniški
strežniki, študentski strežnik
in sekundarni študentski
strežnik

Delno realizirano.
Vzpostavljeno dodatno
virtualno okolje za ključne
računalniške storitve.
Opomba:
UP FAMNIT: Sekundarni
študentski strežnik je bil
nabavljen v decembru 2012
in še ni bil dan v produkcijo.

Informacijska ureditev
prostorov (učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

Skrb za kakovostno
informacijsko podporo
študijskemu procesu
Informacijska ureditev

UP FAMNIT
Obstoječi dokumentacijski
sistem

Nadgrajen dokumentacijski
sistem

Realizirano.

Mrežni dostop do datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do
datotek

Realizirano.

Obstoječa programska
oprema v računalniških
učilnicah

Nadgrajena programska
oprema v računalniških
učilnicah

Realizirano.

UP FVZ
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
prostorov (učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Število vseh računalnikov v
letu 2012: 102;

Število vseh računalnikov:
110;

- od tega število
računalnikov, ki jih lahko
uporabljajo študenti (38),

- od tega število
računalnikov, ki jih lahko
uporabljajo študenti (38),

- od tega število
računalnikov na upravi
članice (25)

- od tega število
računalnikov na upravi
članice (26)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Za potrebe računalniške
učilnice smo pripravili dva
stara prenosnika.
Za potrebe nove zaposlitve
smo nabavili nov računalnik.
Zaradi rebalansa proračuna
nismo nabavili dodatne
računalniške opreme.

Število študentov na
računalnik v letu 2012: 0,1

Število študentov na
računalnik v letu 2012: 0,10

Realizirano.

Število vseh strežnikov
članice v letu 2011: 7;

Število vseh strežnikov
članice v letu 2010: 8;

Nerealizirano.

- od tega na odprtokodni
platformi (0)

- od tega na odprtokodni
platformi (1)

Število tiskalnikov v
dislocirani enoti Nova Gorica
v letu 2011: 2

Število tiskalnikov v
dislocirani enoti Nova Gorica
v letu 2010: 3

Obrazložitev:
Zaradi rebalansa proračuna
nismo nabavili dodatne
računalniške opreme.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi rebalansa proračuna
nismo nabavili dodatne
računalniške opreme.

Število tiskalnikov v referatu
v letu 2011:2

Število tiskalnikov v referatu
v letu 2012: 2

Realizirano.

Število projektorjev v
uporabi po učilnicah v letu
2011: 11

Število projektorjev v
uporabi po učilnicah v letu
2012: 11

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi rebalansa proračuna
nismo nabavili dodatne
računalniške opreme.

Informatizacija dela na
univerzi in članicah

UP IAM
Potreba po vzpostavitvi
intraneta inštituta

Delujoč intranet

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Intranet je vzpostavljen,
vendar potrebuje nekaj
izboljšav za nemoteno
delovanje.

Obstoječi sistem za vodenje
in administriranje projektov

Nadgrajen sistem za
vodenje in administriranje
projektov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Uvedena je bila pilotna
verzija IKT rešitve, za
popolno delovanje s
testiranjem je potrebno
obdobje okoli enega leta.

E-okolje oz. e-izobraževanje
(prepoznavanje prednosti,
uvedba v čim večjem
obsegu)

Obstoječi dokumentacijski
sistem

Nadgrajen dokumentacijski
sistem

Realizirano.

Mrežni dostop do datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do
datotek

Realizirano.

UP REKTORAT IN PEDAGOŠKE ČLANICE UP
Vpeljevanje uporabe
programa in priprava
ustreznih gradiv za
kombinirano poučevanje in

Dodatni uporabniki e-okolja
med visokošolskimi učitelji in
sodelavci.

Realizirano.
Obrazložitev:
Nadgradnja programske
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
e-izobraževanje pri
predmetih
Nadgradnja strežniškega
sistema za podporo
delovanju

Ciljna vrednost v letu 2012
Razbremenitev strežniškega
sistema z vpeljavo
redundantnega delovanja
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
rešitve E-učilnica realizirana,
dodeljeni vsebinski skrbniki
po članicah.
Opomba:
UP PEF:
Izvedeno je bilo
izobraževanje o uporabi eokolja (Moodle)

Vzpostavitev računalniškega
sistema za sledenje in
vodenje napak (prijava
napake, odprava, statistika,
povezljivost v projektnim
vodenjem)

Izdelava portalov za
shranjevanje dokumentov

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Ni vzpostavljen sistem za
sledenje napakam na
celotnem okolju UP

Vzpostavljen sistem za
sledenje napakam za
celotno UP

Delno realizirano

Nadgradnja rešitev vpeljanih
na določenih članicah UP

Zadeva implementirana le
na UP FAMNIT.

Obrazložitev:

UP FM
Organizirati dokumente in
predstavitev na spletu.

Narediti intranet in v drugi
fazi še extranet za skupno
hrambo dokumentov.

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdelan je bil portal za sejo
senata.

Virtualizacija računalniških
učilnic

Vzpostaviti virtualni strežnik.

Narediti virtualni
računalniško učilnico.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Postavka ni bila realizirana
zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev.

Razširitev dokumentnega
strežnika

Primanjkovanje prostora za
dokumente.

Razširiti prostor za
odlaganje dokumentov.

Realizirano.

Selitev VIS/ŠIS aplikacije na
nov strežnik

Povečati zanesljivost
delovanja študentskega
informacijskega sistema.

Povečati zanesljivost
delovanja študentskega
informacijskega sistema.

Realizirano.

Posodobitev računalniškega
sistema

Izhodiščne naloge:

Ohranjati ustreznost
računalniške infrastrukture.

Nerealizirano.

Zamenjava projektorja,
nabava računalniške
opreme za hrambo podatkov
zamenjava amortizirane
računalniške opreme.

Obrazložitev:
Postavka ni bila realizirana
zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev in
neizvedenega postopka za
javna naročila s strani
Univerze.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Nadgradnja in uvedba novih
modulov in funkcionalnosti
(OLAP)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Implementirani
KA

moduli

FI,

Implementirani moduli za
OLAP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Postavljena OLAP baza
podatkov, vzpostavljeno
testno okolje za področje FI,
KA
Ni bilo še operativnega
zagona modula (vsebina
,izobraževanje, definirana
poročila)

Vzpostavitev enotnega

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
modula za ankete (študenti,
zaposleni)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Enotna IT rešitev za
področje vodenja študentov

Ciljna vrednost v letu 2012
Nakup in implementacija
modula anket za študente in
zaposlene
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Enoten modul za ankete
vzpostavljen na vseh
pedagoških članicah (izjema
UP FAMNIT), trenutno
poteka še redefinicija
vsebine in pravil izračuna
anketnega lista študentom in
zaposlenih

Informatizacija prijav za
mednarodno študijsko
izmenjavo študentov
Nadaljevanje uvajanja spremembe enotne
avtentikacije na okolje UP
(skupne rešitve,)

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Nimamo IT rešitve

Priprava predloga za
izvedbo JN

Nerealizirano.

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Na določenih segmentih
povezljivosti računalniškega
okolja različne prijavne
sheme

Enotni aktivni imenik za
posamezna področja,
povezanost z Eduroam-om

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vzpostavljeno enotno
avtorizacijsko okolje za
EDUROAM na večini članic
(izjema UP FM kjer poteka
prenos v skupno okolje)
Povezljivost skupnih map in
intraneta (sharepoint) je bila
realizirana

IT rešitev za delovanje
kariernega centra

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture
na lokacijah (kampus, novi
prostori članic)

Zagotavljanje stroškovno
učinkovite fiksne in mobilne
telefonije (vodenje, pregled,
predlogi)

UP REKTORAT
Ni rešitve

Kupljena in implementirana
rešitev

Nerealizirano.

UP REKTORAT
Kampus Livade – CMK
stavba ni opremljena

Ureditev računalniške in
komunikacijske opreme

Informacijska povezljivost
drugih prostorov članic UP

Vzpostavitev delovanja

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Projekt ustavljen (poteka še
gradnja)

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Enoten pravilnik za celotno
UP,

Razširitev pravilnika na
poenotenje tipa telefona,

Realizirano.

IP Centreks, povezanost
med fiksno in mobilno
telefonijo
Iskanje hitrejše in bolj varne
računalniške komunikacije
med članicami (upoštevaje
stroškovno učinkovitost)

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Ni rezervnih linij do
oddaljenih lokacij

Rezervna linija do, Izole (UP
FVZ, UP ZRS, Kampus)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP FVZ – linija Telekom
Kampus (poteka še gradnja)

Vzpostavitev ustrezne arhive
na področju programske in
strojne računalniške opreme

Aktivno sodelovanje s

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Ni vzpostavljeno ustrezno
arhiviranje na področju
programske in strojne
računalniške opreme
(varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim)

Večja varnost pri hrambi
podatkov;
Večja izraba IKT
Višja; izkoriščenost omrežja.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vzpostavljeno podvajanje
sistema (arhiv, ključni
sistemi) za ključni nujni del
IT (ni bilo finančnih sredstev
za večji poseg – nakup).

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
ponudniki IT rešitev
(stroškovna učinkovitost, JN)
Vzdrževanje obstoječega
računalniškega okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Obstoječi dogovori, skupne
naloge

Višja izkoriščenost sredstev
in infrastrukture
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Vzpostavljen mrežni dostop
do datotek

Delujoči sistemi v prostorih
univerze:

Vzdrževalne pogodbe z
zunanjimi izvajalci za
opremo in storitve, ki je ne
pokrivamo z lastnim
znanjem in/ali kadri.

- študentsko omrežje
- pedagoškoadministrativno omrežje

Realizirano.
Obrazložitev:
Zadeva prikazana podrobno
v poročilu.

- EDUROAM omrežje
- videokonferenčni sistem
- namenski laboratoriji
- aplikacija za vodenje
študentov
- aplikacija za rezervacijo
prostorov, planiranje
predavanj, ter izdelavo
urnika
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje centralnega
nadzornega sistema
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje kontrole pristopa;
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje nad
videonadzorom.

Obnovitev rednih licenc
programske opreme

Skrb in razvoj IT rešitev za
študente (E-izkaznice, nove
in nadgradnja obstoječih
storitev, ..)

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Letne
pogodbe,
vezan na JN

nakup

Nemoteno delovanje
izobraževalnega,
raziskovalnega procesa in
uprave

Realizirano.

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Delna pokritost IKT
segmentov za podporo
pedagoškemu procesu in
študentom.

Posodobljena spletna stran,
nova strukturiranost
podatkov

Delno realizirano.

Besedilo o študijskih
programih v tujem jeziku

Prenovljena spletna stran
UP ŠD

Urnik in zasedenost
prostorov na internetu

Prenovljena spletna stran
UP

Izboljšana in dodatna
čitalniška mesta za študente

E-izkaznice (poteka faza
uskladitve zahtev in potreb z
UL in UM, v letu 2013 gremo
v razpis z enotnimi
zahtevami)

Celovita IKT podpora za
podporo pedagoškemu
procesu in študentom

Obrazložitev:

E-izkaznice (dodatne
funkcionalnosti)
Varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim

Urejen dostop do varnostnih
kopij za zaposlene

Realizirano.
Obrazložitev:
Arhiv ''mojih'' dokumentov

Prenova spletne strani
članice
Postavitev novih spletnih
strani

UP FGO, UP FVZ, UP UK, UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Zamenjava spletne strani

Spletna stran je prenovljena,
pregledna, nudi prave
informacije na pravem
mestu in ustreza novi

Nerealizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

celostni grafični podobi
ustanove; urejevalnik
omogoča fleksibilno urejanje
in vzdrževanje sodobnih
spletnih vsebin
Spletne strani za nove
članice UP
Zagotavljanje informacijske
varnosti

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Požarni zid, ustrezna
programska oprema

Nadgrajena strojna in
programska oprema

Nerealizirano.
Obrazložitev:
(uporaba programskih
rešitev) ni finančnih sredstev
za to nalogo.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Organizacijska sprememba
v delovanju informatike na
UP (delitev vlog, naloge po
vsebini, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Enotno delovanje
informacijske podpore po
članicah

Delitev nalog skladno z
prejetim pravilnikom –
delilnikom nalog (delitev
stroška po vlogah IT kadra)

Poenotene in vodene
ključne aktivnosti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Skupne naloge za UP
REKTORAT, UP PEF, UP
FHŠ, UP ŠD, UP FENIKS
Poteka prenos e-rešitve z
UP FTŠ in UP FVZ

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze (projekti, skupne
naloge)
Dostopnost UP storitev
(okolje, študenti)

Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze

Realizirano.

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Pokritost Eduroam-a
lokacijah UP

na

Dostop do ključnih vsebin na
spletu

Samostojno delo zaposlenih,
večja mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih;

Realizirano.

Višja izkoriščenost omrežja;
Dvig kakovosti pedagoškega
in raziskovalnega procesa.

Sodelovanje pri skupnih
projektih: UP – ARNES

Sodelovanje pri projektu EVŠ UP – MVZT

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Povezljivost
Kopru

z

lokacijo

v

Razširitev računalniškega
omrežja na lokacijo
kampusa

Realizirano.

UP REKTORAT IN ČLANICE UP
Priprava izhodišč za zagon
projekta E-VŠ v povezavi z
EDUROAM-om

Implementacija E-VŠ
projekta na infrastrukturi
Eduroam-a

Realizirano.
(direktni prenos UP – E-VŠ)

Uvedba komunikacije z
okoljem E-VŠ
Vzpostavljen sistem za
upravljanje z raziskovalnimi
podatki.

UP ZRS, UP IAM
Vzpostavljen koncept

Delujoč sistem

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Obrazložitev: Sistem se
nadgrajuje v sodelovanju s
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
podjetjem HARPHA SEE
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
6.7.6 UPRAVNE NALOGE NOTRANJEGA NADZORA (TUDI
TVEGANJI, NOTRANJE KONTROLE TER NOTRANJI NADZOR)
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UPRAVLJANJE

S

Splošni namen notranjega nadzora je, na podlagi neodvisnega presojanja vseh vidikov delovanja UP,
poslovodstvu zagotoviti ustrezne podlage za uresničevanje njegove kontrolne naloge.
Glede na posamezna področja delovanja notranjega nadzora so iz splošnega namena notranjega
nadzora izpeljani naslednji specifični nameni in sicer presojanje in poročanje poslovodstvu na
področju:
zakonitosti delovanja (skladno z zakoni in drugimi predpisi),
organizacijski disciplini (skladnosti internih navodil in nalogi poslovodstva),
učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja,
učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema,
resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
Prednostni cilji službe za notranji nadzor v letu 2012, ki si ga je poslovodstvo UP zastavilo, je urejen
notranji nadzor. Na podlagi izvedena notranjega revidiranja še iz leta 2011 so bile izvedeni nekateri
postopki notranjih kontrol v skladu s priporočili revizijske hiše. V letu 2012 je bil izveden notranji
nadzor zunanje revizorske hiše, za članico UP ZRS
Rektor UP je na predlog službe sprejel načrt notranjega nadzora za leto 2012. Tako je bilo
imenovanih s strani rektorja 15 delovnih skupin za nadzor nad vsemi področji poslovanja UP.
Na podlagi poročil delovnih skupin so bili izvedeni potrebni korektivni ukrepi na vseh članicah, kjer je
bilo to potrebno. .
V letu 2012 je UP, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), sprejela Načrt
integritete. To je dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije;
vsebuje predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev. V
Načrtu integritete so med drugim za posamezno vrsto tveganja opredeljeni predlagani ukrepi za
zmanjšanje oziroma obvladovanje tveganj. Poleg opisa ukrepa je naveden tudi nosilec ukrepa. O
sprejemu Načrta integritete so bili obveščeni vsi zaposleni UP, ki so bili pozvani k podaji morebitnih
pripomb oziroma predlogov za izboljšanje. Rektor je imenoval tudi skrbnika Načrta integritete, ki mu je
dolžan poročati o izvrševanju sprejetih ukrepov. Zato je skrbnik z imenovanimi nosilci ukrepov izvedel
sestanke, na katerih je bilo ugotovljeno dejansko stanje in določen rok za realizacijo posameznih
ukrepov. Tudi v letu 2013 se bo redno spremljalo izvrševanje zastavljenih aktivnosti oziroma sprejetih
ukrepov.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Zagotovitev upravljanja s
tveganji na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT in ČLANICE UP
Ne dovolj sistematično
upravljanje s tveganji

Učinkovito in sistematično
spremljanje upravljanja s
tveganji

Delno realizirano
Obrazložitev:
Članice in rektorat so izvajali
določbe Pravilnika za
upravljanje s tveganji in
vzpostavitvi notranjih kontrol
na UP

Izvedba postopkov notranjih
kontrol v skladu s priporočili
v letu 2011 izvedene
notranje revizije

Postopki notranjih kontrol
niso bili izvedeni v skladu s
priporočili v letu 2011
izvedene notranje revizije

Postopki notranjih kontrol
izvedeni v skladu s
priporočili v letu 2011
izvedene notranje revizije

Realizirano.

ČLANICE UP

Priprava navodil za
upravljanje s tveganji
Ni ustreznih navodil

Navodila za upravljanje s
tveganji

Realizirano.

Povečanje učinkovitosti
spoštovanja Pravilnika za
upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na članicah UP

Nedosledno izvajanje
določenih določb Pravilnika
za upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na članicah UP

Dosledno izvajanje določb
Pravilnika za upravljanje s
tveganji in vzpostavitev
notranjih kontrol na članicah
UP

Delno realizirano.

Povečanje učinkovitosti

Ugotovitve o nedoslednem

Dosledno upoštevanje

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
spoštovanja izvajanja
internih pravilnikov UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
izvajanju določenih določb
internih pravilnikov UP

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

določb internih pravilnikov
UP
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6.7.7 UPRAVNE NALOGE KONTROLINGA
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Redno spremljanje
uresničevanja finančnih
načrtov članic in rektorata

Zagotoviti vsebinsko
ustrezna poročila in analize
o finančnem poslovanju za
notranje in zunanje
deležnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2012
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Kvartalna poročila o
poslovanju, poročila članic,
ki izvajajo programe
racionalizacije poslovanja

Izvedene planirane
aktivnosti

Realizirano.

Doseganje planiranih
stroškov in prihodkov s
poudarkom na prihrankih
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Poročila in analize
poslovanja UP kot celote,
rektorata in članic

Zagotavljanje potrebnih
informacij za sprejemanje
odločitev vodstva; pravilna in
pravočasno oddana poročila
in analize

Realizirano.
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6.7.8 UPRAVNE NALOGE PRAVNEGA PODROČJA
Dolgoročni cilj 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Ureditev zemljiškoknjižnega
stanja nepremičnin UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Uporaba prostorov na
lokaciji Bolniška ulica 20 v
Piranu, Cankarjeva ulica 5 v
Kopru in Polje 42 v Izoli
Pričetek aktivnosti za
ureditev zemljiškoknjižnega
stanja nepremičnine s
parcelno št. 939, k.o. Piran

1. Urejeno zemljiško knjižno
stanje nepremičnine s
parcelno št. 939, k.o. Piran
(objekt na naslovu Bolniška
ulica 20 v Piranu)

Delno realizirano.

2. Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja; nepremičnin s
parcelno št. 168, 169, k. o.
Koper, na naslovu
Cankarjeva ulica 5, Koper

Nerealizirano.

3. Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja - stavbe v kateri
se nahaja UP FVZ, ki leži na
nepremičnini s parcelno št.
85, k.o. Cetore

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Lastništvo iz parcele št.
939, k.o. Piran je bilo
preneseno iz občine Piran
na MIZKŠ, prenos lastništva
iz MIZKŠ na UP naj bi bil
izveden v 2013, ker ga
MIZKŠ ni imelo v načrtu
ravnanj s stvarnim
premoženjem.

Obrazložitev:
Zaradi upravnoadministrativnih ovir.

Obrazložitev:
Zaradi upravnoadministrativnih ovir.

Določitev začasnega ali
dokončnega upravljavca
Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles UP

UP REKTORAT
Pravočasno in kakovostno
izvajanje skrbniške funkcije
ter nudenje pravne pomoči
organom in delovnim
telesom UP

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje
skrbniške in podporne
funkcije

Realizirano.

UP FGO
Vzpostavitev rednega,
pravočasnega in
strokovnega izvajanja
skrbniške in podporne
funkcije

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Kljub ustanovitvi članica ni
pričela s poslovanjem.

Sprejeti Pravila delovanja in
druge pravne akte članice
Svetovanje in podpora pri
izvedbi volitev ter imenovanj
za organe in delovna telesa
UP FGO
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles
Vzpostavitev pravne službe
članice

Nerealizirano
Obrazložitev:
Kljub ustanovitvi članica ni
pričela s poslovanjem.

UP FHŠ
Občasna pravna pomoč

Oblikovanje pravnih mnenj

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
organom in delovnim
telesom

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

pred oblikovanjem dnevnega
reda organov in delovnih
teles fakultete, izjemoma po
odločanju
UP PEF

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Realizirano.
Obrazložitev:
Naloge so bile pravočasno
in kakovostno izvedene,
dokumenti so bili
pripravljeni.

UP FTŠ Turistica
Občasna pravna pomoč
organom in delovnim
telesom

Oblikovanje pravnih mnenj
pred oblikovanjem dnevnih
redov organov in delovnih
teles, izjemoma ob ali po
odločanju

Realizirano.

UP FVZ
Sodelovanje pri pripravi
gradiv in zapisnikov ter
sodelovanje pri delovanju
organov in delovnih teles UP
FVZ

Sodelovanje pri pripravi
gradiv in zapisnikov ter
sodelovanje pri delovanju
organov in delovnih teles UP
FVZ

Realizirano.

UP IAM
Redno sodelovanje in
pravna pomoč pri delovanju
organov in delovnih teles

Sprejeti dopolnjeni ali novi
pravni akti in začetek
uporabe v letu 2012

Realizirano.

Svetovanje in podpora pri
izvedbi volitev ter imenovanj
organov in delovnih teles UP
IAM v skladu s Pravili UP
IAM
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP IAM
UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Vzpostavitev rednega,
pravočasnega in
strokovnega izvajanja
skrbniške in podporne
funkcije

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena.

Sprejeti Pravila delovanja in
druge pravne akte članice
Svetovanje in podpora pri
izvedbi volitev ter imenovanj
za organe in delovna telesa
UP FENIKS
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles
Vzpostavitev pravne službe
članice

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena.

Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delu strokovnih služb UP

UP REKTORAT
Pravočasno in kakovostno
izvajanje skrbniške funkcije

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje pravne

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ter nudenje pravne pomoči
in priprava pravnih mnenj

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

pomoči strokovnim službam
rektorata in članicam UP
UP FHŠ

Pravna pomoč strokovnim
službam fakultete

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti

Realizirano.

UP PEF
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti

Realizirano.
Obrazložitev:
Naloge so bile pravočasno
in kakovostno izvedene,
dokumenti so bili
pripravljeni.

UP FTŠ Turistica
"intervencijska" pravna
pomoč strokovnim službam

Vzpostavitev mreže za
nudenje pravne pomoči
strokovnim službam

Realizirano.

UP FVZ
Sodelovanje in nadzor pri
izvajanju procesov in
postopkov strokovnih služb
UP FVZ (sodelovanje pri
izvajanju kadrovskega,
finančnega in
računovodskega področja,
dela referata in
vseživljenjskega
izobraževanja)

Ohranjanje stopnje
sodelovanja in nadzora pri
izvajanju procesov in
postopkov strokovnih služb
UP FVZ (sodelovanje pri
izvajanju kadrovskega,
finančnega in
računovodskega področja,
dela referata in
vseživljenjskega
izobraževanja)

Realizirano

UP IAM
Spremljanje in sodelovanje
ter omogočanje ustrezne
pravne pomoči pri delovanju
inštituta

Sprejem ter izvajanje
manjkajočih pravilnikov in
drugih internih aktov v letu
2011:
Pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega
gradiva

Izvajanje nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti UP
in članice, organi UP ter
članice ter zaposleni na UP
na vseh področjih dela

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Pravilnik bo pripravljen
skladno z usmeritvami UP.

UP REKTORAT
Seznanjanje vodstva,
organov in služb UP o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP na posameznih
področjih dela

Redno in učinkovito
izvajanje nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP

Realizirano.

Vpis novih članic (UP UK in
UP FGO) v sodni register.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Članica UP UK je bila
vpisana v sodni register.
Članica UP FGO ni bila
vpisana v sodni register .

Sprejetje Odloka o
spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena.

UP FHŠ
Seznanjanje vodstva,

Pravočasno in kakovostno

Delno realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
organov in strokovnih služb
fakultete o nalogah, ki jih
nalaga zakonodaja in interni
akti UP in fakultete

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

izvedene naloge in urejeni
dokumenti.

UP PEF
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge

Realizirano.
Obrazložitev:
Naloge so bile pravočasno
in kakovostno izvedene.

UP FTŠ Turistica
Seznanjanje vodstva,
organov in služb o nalogah,
ki jih nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in članice na
posameznih področjih
delovanja fakultete

Skupno dogovarjanje
vodstva, organov in
zaposlenih o učinkovitem
izvajanju nalog, v skladu s
sprejeto zakonodajo, akti UP
in organov fakultete

Realizirano.

UP FVZ
Dosledno izvajanje nalog, ki
jih nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in UP FVZ,
organi UP in UP FVZ ter
zaposleni na UP in UP FVZ
na vseh področjih dela UP
FVZ

V letu 2012 bodo dosledno
izvedene vse naloge, ki jih
nalaga zakonodaja, pravni
akti UP in UP FVZ, organi
UP in UP FVZ ter zaposleni
na UP in UP FVZ na vseh
področjih dela UP FVZ

Realizirano.

V letu 2010 so bile
realizirane vse naloge, ki jih
zahtevajo navedeni organi in
telesa ter zaposleni
UP ZRS
V letu 2011 je UP s
sodelovanjem strokovnih
služb članic nadaljevala z
izvedbo skupnih- krovnih
javnih naročil na ravni
celotne UP (laboratorijski
material, znanstvene revije,
itd.)
Priprava internih pravnih
aktov po posameznih
področjih dela

Nadaljevanje izvajanja
skupnih javnih naročil za
posamezne storitve in
dobave

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 so se na ravni
UP izvedla JN za tehnično in
fizično varovanje, prevozi,
čiščenje, prehrana, catering
storitve.

UP REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Pravilnik o upravnem
poslovanju.

Nerealizirano.
Obrazložitev:

Sprejem novega Pravilnika o
načinu volitev študentskih
svetov članic UP in v organe
članice

Zaradi drugih prioritetnih
nalog .

UP FHŠ
Priprava internih pravnih
aktov po posameznih
področjih dela

Analiza stanja po
posameznih področjih ter
priprava novih oziroma
uskladitev obstoječih pravnih
aktov.

Delno realizirano.

UP FAMNIT
Potreba po regulaciji
nekaterih področij delovanja
fakultete z ustreznimi
pravnimi podlagami

Sprejeti nekateri manjkajoči
pravni akti za posamezna
področja delovanja fakultete
ter spremembe in dopolnitve
obstoječih pravnih aktov:
- pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Sprejeti so bili nekateri novi
pravilniki s področja
izobraževanja, priprava
ostalih pravnih podlag pa
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
gradiva
- pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov, ključev,
pečatov fakultete
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
zaradi drugih nujnih
aktivnosti ni bila realizirana
in je prenesena v leto 2013.

- spremembe in dopolnitve
Pravil o organizaciji
delovanju UP FAMNIT
- pravilnik oz. navodila o
krogotoku knjigovodskih
listin
- drugi pravni akti s
posameznih vsebinskih
področij
UP PEF
Pripravljeni pravni akti.

Pripravljeni pravni akti.

Realizirano.
Obrazložitev:
Interni pravni akti s
posameznih področij dela so
bili pripravljeni

UP FTŠ TURISTICA
Pogosta analiza stanja po
posameznih področjih za
pripravo novih ter
usklajevanje obstoječih
pravnih aktov

Pogostejša obravnava
vodstva , organov in
strokovnih služb glede
stanja po posameznih
področjih s predlogi za
pripravo novih ter
usklajevanje obstoječih
pravnih aktov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Analiza stanja je bila
občasna.

UP FVZ
Pregled in sprejem potrebnih
internih pravilnikov

Ob spremembi UP Visoke
šole za zdravstvo Izola v
Fakulteto za vede o zdravju
Univerze na Primorskem
bodo pregledani in
spremenjeni vsi interni akti
UP FVZ ter ustrezno
dopolnjeni z novimi.

Realizirano.

UP ZRS
Pravila UP o delu dijakov in
študentov preko
študentskega servisa

Pravilnik o opravljanju dela
študentov UP ZRS

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi oblice drugih
prednostnih nalog se je
priprava Pravilnika
prenesena v leto 2013.

ZDR, Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju

Sprememba oziroma
dodelava sistematizacije
delovnih mest UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pripravljen je osnutek nove
sistemizacije.

Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o
zavarovanju osebnih in
zaupnih podatkov

Katalog osebnih podatkov
UP ZRS

Strokovne službe že sedaj
izvajajo krogotok

Priprava navodil za krogotok
dokumentacije

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi oblice drugih
prednostnih nalog se je
priprava Pravilnika
prenesena v leto 2013.
Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
dokumentacije skladno z
usklajeno prakso, ki pa ni
podprta z navodili

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Sprejet je bil krogotok
dokumentacije UP ZRS.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Regulacija področij
delovanja fakultete z
ustreznimi pravnimi
podlagami

Nerealizirano.
Obrazložitev: Članica ni bila
ustanovljena.

Dolgoročni cilj 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT

Urejeno stanje pogodb UP
Tekoče vpisovanje pogodb v
register pogodb UP

Nadaljevanje z vpisovanjem
pogodb v register pogodb
UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi drugih prioritetnih
nalog.

Pravočasna priprava in
pregled pogodb

Strokovna in pravočasna
priprava in pregled pogodb

Realizirano.

UP FHŠ
Vzpostavitev interne
evidence in dostopa do
pogodb

Vzpostavitev notranjega
registra

Delno realizirano

UP FTŠ TURISTICA
Urejeno stanje pogodb UP in
UP FTŠ TURISTICE

Vzpostavitev interne
evidence in dostopa do
določenih pogodb
Vzpostavitev notranjega
registra pogodb

Delno realizirano.
Obrazložitev:
notranja evidenca je
vzpostavljena, ni pa
vzpostavljen notranji
register.

UP FVZ
Kakovostna in pravočasna
priprava vseh pogodb UP
FVZ (v letu 2011 kazalnik ni
dosežen: zaradi čakanja na
pripravo enotnega cenika
UP, ki do konca leta 2011 ni
bil pripravljen oz. sprejet ter
zaradi spremembe vodstva
in zamude pri izdaji
pooblastila oz. navodil za
poslovanje so avtorske in
podjemne pogodbe ter
pogodbe z učnimi zavodi
pripravljene z zamudo.

Zagotavljanje kakovostne in
pravočasne priprave vseh
pogodb UP FVZ

Strokovne službe UP ZRS
spremljajo izvrševanja
določil pogodb in potrebe po
pripravi morebitnih aneksov
oz. sklepanju novih pogodb

Nadaljevanje dosedanjega
spremljanja pogodbenih
razmerij

Realizirano.

UP ZRS

V arhivu UP ZRS se hranijo
izvirniki pogodb in drugih
originalnih dokumentov

Realizirano
Obrazložitev:
Spremljanje pogodbenih
razmerij je redna naloga
strokovnih služb UP ZRS, ki
se izvaja vsako leto ob vsaki
novi podpisani pogodbi.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
Vzpostavitev interne
evidence
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena.

Delovanje UP na podlagi
urejenih in usklajenih
pravnih aktov z veljavno
zakonodajo

UP REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Statut usklajen v skladu z
zakonodajo (ZUJF).

Pri pripravi pravnih aktov se
upošteva veljavna
zakonodaja RS

Sprejem manjkajočih
pravnih aktov oziroma
sprememb obstoječih
pravnih aktov za zakonito
delovanje UP

Realizirano.

UP FHŠ
Pregled usklajenosti aktov
fakultete z internimi akti
univerze

Sprejem oziroma uskladitev
internih aktov fakultete z akti
univerze

Delno realizirano.

UP FTŠ Turistica
Ažurnost pravnih aktov UP
Pregled vsebin veljavne
zakonodaje ter usklajenost
pravnih aktov z njo

Uskladitev internih pravih
aktov z veljavno zakonodajo
RS

Prispevati k centralizaciji
organiziranosti in
upravljanja, ki sodijo v
skupen interes vseh članic
univerze

Oblikovanje delovne skupine
za pregled vsebin sprejetih
pravnih aktov in predlaganje
uskladitev

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Na ravni UP ni bila
oblikovana delovna skupina.

UP FTŠ Turistica
Uskladitev internih pravih
aktov z veljavno zakonodajo
RS

Vsebinsko smiselno enotno
usklajevanje splošnih aktov
UP in članic z veljavno
zakonodajo RS. Pregled
vsebin veljavne zakonodaje
ter usklajenost pravnih aktov
z njo

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Na ravni UP ni bila
oblikovana delovna skupina.

UP FHŠ
Priprave za poenotenje in
organiziranosti in
upravljanja.

Poenotenje organiziranosti
in upravljanja.

Delno realizirano.

UP FTŠ Turistica
Prispevati k centralizaciji
organiziranosti in
upravljanja, ki sodijo v
skupen interes vseh članic
univerze

Sodelovanje organov UP in
UP FTŠ Turistice s
članicami

Nerealizirano; centralizacija
je v organiziranosti UP je v
pripravi.
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6.7.9 OCENA REALIZACIJE NA PODROČJU VARČEVALNIH IN PROTIKRIZNIH
UKREPOV
UP FHŠ
Prvi izmed ukrepov je bila optimizacija izvedbe študijskih procesov: ciklično izvajanje večine študijskih
obvez, zmanjšanje števila zunanjih izvajalcev, maksimalno zmanjšanje vseh drugih materialnih
stroškov.
Ker so akreditirani programi, ki se izvajajo na fakulteti, v izvajanju še vsaj naslednji 2 leti, bodo učinki
temeljitejših sprememb vidni šele v naslednjem srednjeročnem obdobju.
UP FM
UP FM je v letu 2012 ustvarila 312.983 evrov presežka odhodkov nad prihodki. Bistven del presežka
odhodkov nad prihodki je v letu 2012 nastal iz naslova izvajanja rednega študija, to je -268.107 evrov
(kar predstavlja 86% celotnega presežka odhodkov nad prihodki).
V letu 2012 se vprašanje financiranja študijske dejavnosti na UP FM ni stabiliziralo, zato je UP FM
nadaljevala z varčevalnimi ukrepi na področjih, ki so v njeni pristojnosti – to pomeni predvsem na
področju materialnih stroškov. V skladu s tem je v letu 2012 znižala stroške blaga, materiala in storitev
(študentsko delo, storitve mobilne telefonije, najem parkirnih prostorov, itd.) v primerjavi z letom 2011
za 275.095 evrov.
V letu 2012 je UP FM na kadrovskem področju doživela izjemen odliv raziskovalcev, visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (9 FTE). Število zaposlenih je tako v primerjavi z letom 2011 znižala za 7,3% in
sicer iz 109 (99,675 FTE) na 101 (90,805 FTE) zaposlenega. Prav tako v letu 2012 ni izvedla
nobenega napredovanja javnih uslužbencev. Vsi odhodi uslužbencev in porodniške odsotnosti se
zaradi finančne situacije, v kateri se nahaja fakulteta, niso nadomestile z novimi – nadomestnimi
zaposlitvami, temveč se je delo prerazporedilo na obstoječi kader.
Zaradi določil ZUJF-a in zaradi nenačrtovanih odhodov so se tako stroški dela znižali za 6% oz. za
202.154 evrov.
Prihodki UP FM so bili v letu 2012 za 14% nižji v primerjavi s prihodki leta 2011 in za 31% nižji v
primerjavi s prihodki leta 2010. V skladu z navedenim podatkom je UP FM načrtovala tudi nižje
stroške izvajanja dejavnosti in sicer predvsem na področju materialnih stroškov, kar je v njeni
pristojnosti. Glede na to, da predstavlja bistven del stroškov v storitveni dejavnosti strošek dela in so
se tej stroški znižali le za 6% v primerjavi z letom 2011, se skupni stroški izvajanja dejavnosti v letu
2012 niso mogli znižati sorazmerno z znižanjem prihodkov.
UP FM je kljub temu uspela zagotoviti znižanje celotnih odhodkov za izvajanje dejavnosti za 11% v
primerjavi z letom 2011 oz. za 491.980 evrov.
UP FAMNIT
Ocenjujemo, da je fakulteta uspešno realizirala zastavljene cilje na večini področij upravnih nalog,
zlasti tiste, ki jih je lahko izvedla samostojno. Nerealizirani cilji so predvsem posledica majhnega
števila zaposlenih v strokovnih službah.
Fakulteta je tudi v letu 2012, tako kot v preteklih letih, izvajala varčevalne ukrepe v skladu s sklepi
Vlade RS in Upravnega odbora UP na ravni izvajanja študijskih programov. Na ravni izvedbe ti ukrepi
vključujejo racionalizacijo izvajanja študijskih programov, znižanje urnih postavk za delo po podjemnih
in avtorskih pogodbah in drugi ukrepi, ki jih je fakulteta predstavila v sanacijskem načrtu za leto 2012.
Pri stroških dela upravno-administrativnih služb je fakulteta tudi v letu 2012 izvedla le del predvidenih
zaposlitev. Kljub temu, da ima fakulteta, v primerjavi z ostalimi članicami UP, najmanjše število
zaposlenih v upravi, je pravočasno izvedla vse nujne postopke in sprejela nove pravilnike in akte ter
spremembe in dopolnitve nekaterih pravilnikov. Fakulteta znižuje stroške tudi z oblikovanjem skupnih
služb UP FAMNIT in UP IAM – kot skupne službe delujejo kadrovska in finančno-računovodska služba
ter strokovne službe na področju raziskovanja, mednarodnega sodelovanja in IKT.
UP FAMNIT nima službenih avtomobilov, prav tako nima posebej organiziranega varovanja objektov;
slednje je urejeno posredno preko najemodajalca.
Večje izdatke predstavljajo stroški najema prostorov, ki jih fakulteta nujno potrebuje za izvajanje
pedagoškega in raziskovalnega procesa.
UP PEF
Vseeno pa lahko navedemo, da UP PEF iz leta v leto povečuje obseg svoje dejavnosti po večini
kazalnikov, tudi finančnih.
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Ker se obseg dejavnosti fakultete povečuje z izvajanjem novih letnikov novih študijskih programov,
povečanim obsegom izrednega študija, povečanim obsegom izvajanja projektov, … ga logično
spremlja povečano zaposlovanje in s tem povečani izdatki za blago in storitve, poleg izdatkov
povezanih s stroški plač in drugimi povračili zaposlenim.
Ob povečanem obsegu dejavnosti in s tem prihodkov iz ustreznih virov za vse te dejavnosti,
varčevalni ukrepi ne morejo biti neposredno vidni. Učinek le-teh bi lahko merili le v primeru, če bi
ostajal obseg dela in prihodkov nespremenjen.
Vsekakor pa je UP PEF skrbela za gospodarno rabo prejetih sredstev in tudi v letu 2012 nadaljevala z
izvajanjem varčevalnih oz. protikriznih ukrepov, ki jih je v letu 2009 sprejela ter z dodatnimi ukrepi v
letih 2010 in 2011 nadgradila Vlada RS. Poleg tega je sledila določbam v letu 2012 sprejetega Zakona
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 - ZIPRS1314,
105/2012, 8/2013) (v nadaljevanju ZUJF), s katerimi je država dodatno zaostrila porabo javnih
sredstev.
Tako je UP PEF tudi v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem določenih ukrepov iz preteklih let (npr.
neplačevanje delovne uspešnost, zamik odprave plačnih nesorazmerij pri plačah javnih uslužbencev,
neizvajanje napredovanj javnih uslužbencev, …), ki so bili sprejeti s pravnimi akti na ravni celotne
Republike Slovenije, druge pa je še naprej izvajala posredno, preko Varčevalnega programa na UP, ki
ga je že na 18. redni seji, ki je potekala 30. septembra 2009, sprejel Upravni odbor Univerze na
Primorskem.
Kljub temu so se nekateri varčevalni ukrepi po sprejetju ZUJF še stopnjevali, uvedeni pa so bili še novi
(nižanje sredstev za regresirano prehrano in stroške prevoza na delo in z dela, zniževanje ali
neplačevanje regresa za letni dopust, zniževanje zneska jubilejnih nagrad, odpravnin ob odhodu v
pokoj, omejitve zaposlovanja, omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, omejitve
študentskega dela, omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju, upokojevanje delavcev, …).
Posledično se je zniževanje proračunskih sredstev pokazalo pri neposrednih uporabnikih proračuna.
MIZKŠ je omejilo sofinanciranje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v
vzgoji in izobraževanju, ARRS na področju raziskovanja, ko se je npr. projektom in programom, ki so
se že izvajali, spremenila oz. znižala vrednost raziskovalne ure za en cenovni razred (razen
cenovnega razreda A, ki se ni znižal), pa tudi novih razpisov je bilo manj kot v preteklih letih. Tudi na
področju izdajateljske dejavnosti so bili varčevalni ukrepi usmerjeni k znižanju sredstev za
sofinanciranje izdaj. UP PEF je tako dobila 16% manj sredstev s strani Javne agencije za knjigo za
izdajo dveh znanstvenih monografij.
Določeni ukrepi, sprejeti na podlagi ZUJF, ki so zniževali proračunska sredstva, so bili za UP PEF
razvidni iz Rebalansa letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2012 (področje nakupa
opreme in investicijskega vzdrževanja, kadrovsko področje in posledično predvsem finančni načrt).
Ker so bili ukrepi na podlagi ZUJF sprejeti sredi leta 2012 se bodo njihovi učinki v povezavi s
sprejetjem Proračuna za leto 2013 pokazali v polni meri šele v letu 2013.
Natančnejši finančni podatki so navedeni v ustreznem poglavju Računovodskega poročila UP PEF za
leto 2012, predvsem v delu, ki se nanaša na učinke izvajanja ukrepov v skladu z ZUJF, varčevalnimi
ukrepi in morebitnimi sanacijskimi programi.
UP FTŠ – Turistica
UP FTŠ Turistica že tretje leto zapored nadaljuje z izvajanjem sanacijskih ukrepov, ki so pravzaprav
vpeti v vsakokratni Letni program dela in ne njegov ločen del. Tudi leto 2012 bo Turistica zaključila z
negativnim poslovnim izidom, a s precej boljšim od rezultata predhodnega leta in boljšim od
načrtovanega.
Stroški materiala so bili v letu 2012 skoraj enaki kot v letu 2011. V strukturi so se za 28% oz. za 8
tisoč EUR povečali le stroški energije, na katere brez investicij za bolj učinkovito izrabo električne
energije težko vplivamo, vsi ostali stroški materiala (pisarniški material, stroški strokovne literature,
idr.) pa so bili nižji skupaj za 18% oziroma za 8 tisoč EUR, in so neposreden odraz varčevanja.
Stroške storitev smo uspeli znižati za nadaljnjih 31% oziroma za 136 tisoč EUR. Kot posledica
doslednega izvajanja varčevanja v kombinaciji s spremembo zakonodaje (ZUJF) so se med stroški
storitev najbolj znižali stroški storitev v zvezi z opravljanje dejavnosti, in sicer za 18% oziroma za 13
tisoč EUR, stroški intelektualni storitev za 72% oziroma za 33 tisoč EUR, povračila stroškov v zvezi z
delom (so se znižali za 28% oziroma za 9 tisoč EUR, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo
dejavnosti (avtorski honorarji, podjemne pogodbe,..) pa so bili nižji za 73% oziroma za 46 tisoč EUR.
Zmanjšanje števila uporabnikov mobilnih telefonov in znižanje limitov porabe je prispevalo k 26odstotnem znižanju stroškov telefona. Ukrep minimalnega oglaševanja in tiska je prispeval k znižanju
teh stroškov za 69% oz. za 11 tisoč EUR pri prvem in 58% oziroma za 12 tisoč EUR pri drugem
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strošku. Več kot dosegli smo ukrep znižanja stroška študentskega dela, saj smo ga v primerjavi z
letom 2011 znižali za 57%.
Kombinacija učinkov doslednega varčevanja, skrbne organizacije dela ter sprememb zakonodaje je
najbolj vidna na stroških dela. Le-ti so bili v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom nižji za 11%
oziroma za 259 tisoč EUR. Nižje so bile vse postavke, tako bruto plače in z njimi povezani prispevki
na plače (izjema je strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja, na katerega pa nimamo vpliva),
Neposreden učinek vladnih ukrepov se je pokazal na postavki regresa za letni dopust, in sicer je bil leta nižji za 61% oz. za 30 tisoč EUR, stroški povračil regresa za prehrano in prevoza na delo in z dela
pa so bili nižji za 16% oz. za 25 tisoč EUR.
Žal je bila (in je) kolateralna škoda teh uspehov pri obvladovanju stroškov neposreden vpliv na
kakovost osnovne dejavnosti fakultete.
Še tako dosledno varčevanje in vladni ukrepi niso zadoščali za odziv na zmanjšanje prihodkov.
Prihodki iz sredstev javnih financ za pokrivanje stroškov (proračunski viri) so se v primerjavi s
predhodnim letom znižali za 7% oziroma za 153 tisoč EUR. Za študijsko dejavnost je bil vir nižji za 84
tisoč EUR, proračunski vir za razvojne naloge v okviru študijske dejavnosti pa kar za 113 tisoč EUR v
primerjavi s predhodnim letom. Zelo smo bili uspešni pri pridobivanju prihodkov iz EU, saj so se le-ti
povečali za trikrat oziroma za 60 tisoč EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev na domačem
trgu so bili nižji za 28% oziroma za 185 tisoč EUR. Tudi v letu 2012 smo zabeležili nadaljnji padec
prihodka iz naslova šolnin. Le-ti so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 31% oz. za 145 tisoč
EUR. Neposredno na trgu smo ustvarili za 36% oziroma za 27 tisoč EUR manj prihodkov, kar je
predvsem posledica kriznih razmer v poslovnem okolju fakultete in skrajno omejenih virov za zbujanje
pozornosti poslovnega okolja.
Kljub vsem naporom, vloženim v obvladovanje stroškov, so odhodki presegli prihodke in smo leto
2012 zaključili z negativnim poslovnim izidom v višini 88 tisoč EUR.
Poleg krize rezultata nas je k obvladovanju stroškov silila tudi neugodna likvidnostna situacija, saj
smo v letu 2011 z izterjavo zapadlih terjatev ustvarjeno likvidnostno rezervo porabili do julija, ko smo
se morali prvič interno zadolžiti. Neizogibno dejstvo je, da bo likvidnost težava Turistice tudi v bodoče
in je sami ne bomo mogli preprečiti.
Tudi po denarnem toku smo leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki, in sicer v višini 182
tisoč EUR.
UP FVZ
UP FVZ je resno pristopila k uresničevanju varčevalnih in protikriznih ukrepov z zmanjšanjem porabe
lastnih sredstev UP FVZ na naslednjih področjih:
- izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v okviru neformalnega učenja (seminarji, kongresi
delavnice), strošek v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 je bil nižji za 4.234,10 €,
- načrtovanih promocijskih aktivnosti,
- nabav IKT opreme (računalniški strežnik, računalniki, projektor idr.), planirana je bila nabava v
višini 18.459,00 €, realizirano pa je bilo 728,88 €,
- nabave enot knjižničnega gradiva, ki je bila v primerjavi z letom 2011 v letu 2012 nižja za 156
enot, s čimer smo privarčevali 4777,38 € sredstev,
- posodobitve raziskovalne infrastrukture,
- nabave druge opreme za izvedbo študijskega procesa oz. z reduciranjem te na najnujnejše
(nabava licenc za programsko opremo),
- oz. z izločitvijo vseh postavk iz načrta investicijskega vzdrževanja.
Velik vpliv varčevanja je bil na področju študijske dejavnosti in kadrovskem področju. S spremembo
študijskih programov in združevanja izvedbe predmetov se je zmanjšalo število ur pedagoškega
procesa, zato so bile manjše obremenitve pedagoških delavcev in manj izvajalcev po dopolnilnih
pogodbah o zaposlitvi. Zaradi znižanja vrednosti urne postavke za pogodbene izvajalce pa je bila
vrednost izplačil nižja.
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z 31.12.2011 znižalo iz 61 oseb na 57 oseb,
kljub nadomeščanju dveh delavk na porodniškem dopustu.
Zmanjšala so se sredstva za prehrano v obsegu na mesečni ravni za 18 %, na letni ravni pa so se
zmanjšali stroški za povračila stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela za 2 %.
UP ZRS
V letu 2012 se je na UP ZRS zmanjšal strošek plač za 15,17 % v primerjavi s planom 2012. znižanje
stroškov plač je tudi posledica uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih (v nadaljevanju ZUJF) in
posledičnega znižanja plač v javnem sektorju ter zmanjšanega izplačila regresa za letni dopust
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skladno z ZUJF. Glede na, to da so stroški dela na članici odvisni od števila pridobljenih projektov je
vsekakor kumulativen strošek dela vezan na dejstvo ali članica pridobi ali ne nove projekte. Kot
posledica protikriznih ukrepov v letu 2012 ni bil izveden razpis za nabavo raziskovalne opreme, ki bi
ga morala sofinancirati Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS), t.i. paket
15.
Zaradi varčevanja in uveljavitve ZUJF-a so se v 2012 v primerjavi z letom 2011 znižali tudi stroški
službenih poti za 34,90 %.
Članica je tudi sama uvedla številne ukrepe za zmanjšanje stroškov, tako pisarniškega materiala,
slednji so se zmanjšali za 73,19 % v primerjavi z letom 2011 ter znižanja stroškov reprezentance v
primerjavi z letom 2011 za 14 %. Tudi v prihodnje se članica zavzema za racionalno porabo sredstev.
UP IAM
Na področju varčevalnih in protikriznih ukrepov je UP IAM primarno deloval skladno z določili ZUJF-a
in navodili rektorata. Poudariti je potrebno, da je že pred ukrepi UP IAM ravnal zelo gospodarno na
vseh področjih, kar lahko podkrepimo z dejstvom, da je UP IAM članica z najmanj zaposlenimi v
administraciji, saj so strokovne službe skupne z UP FAMNIT, prav tako v (največji meri) s
sodelovanjem z UP FAMNIT omogočamo polne in bolj nadzorovane pedagoško-raziskovalne
obremenitve za raziskovalce. Zaposleni na UP IAM in UP FAMNIT si tudi delijo prostore za opravljanje
dela, kar niža stroške obratovanja obeh članic. Obenem je bilo ob notranjem nadzoru ugotovljeno, da
so stroški uporabe bančne kartice in reprezentance minimalni in vezani na projektna sredstva
(dogodki v okviru projektov, konference). Tako so bili že pred ZUJF-om procesi delovanja naravnani
varčevalno, po njem pa sprejeti manjši ukrepi, ki so dodatno okrepili gospodarno ravnanje, in sicer:
zaposlitve so bile omejene na nujne zaposlitve zaradi potreb projektov in sklenjene le ob
zagotovljenih projektnih sredstvih zanje v skupini že zaposlenih raziskovalcev. Obenem smo tistim
zaposlenim, ki so sodelovali na projektih, ki so se zaključili, in med trajanjem projektov niso
prijavljali novih, prekinili pogodbe. Tako nismo bremenili uprave z nepotrebnimi stroški dela;
stroški dela se v največji možni meri krijejo iz različnih projektov, tudi za administrativno osebje;
službene poti so vezane izključno na potrebe in stroške projektov;
razpolovili smo strošek študentskega dela, čeprav je bilo to primarno potrebno zaradi projektnih
potreb in vključevanja študentov v raziskovalni proces, kar vidimo kot slabost in oviro za uspešno
vpeljevanje mladih v projektno delo;
manjko v administraciji zaradi odhoda sodelavke na porodniški dopust smo skušali nadomestiti s
projektom Zavoda za zaposlovanje »usposabljanje na delovnem mestu«, vendar se odločitev ni
izkazala za ustrezno, saj so bile k nam napotene osebe brez osnovnega znanja, potrebnega za
delo v administraciji;
skladno s sklepom rektorja so preseženi limiti mobilnih telefonov postali strošek zaposlenega in ne
več projekta kot do sedaj, pri čemer velja poudariti, da so mobilni telefoni dodeljeni resnično
ozkemu krogu zaposlenih;
skladno s sklepom rektorja smo ukinili bančno kartico, čeprav je bila ta že prej namenjena zgolj
plačevanju nujnih stroškov (npr. kotizacije) in v prvi polovici leta skupna vsota ni presegla niti
višine mesečnega limita;
zaposleni so bili opozorjeni na smotrno rabo potrošnega materiala (pisarniški material,
obojestransko printanje, pošiljanje dokumentov (sklepi, gradiva, ipd.) v skenirani obliki) in
minimalno uporabo poštnih storitev;
z iskanjem notranjih rešitev smo s pomočjo raziskovalcev in IKT službe brez stroškov zunanjih
izvajalcev vpeljali elektronski sistem za celoten proces obdelave potnih nalogov in vodenje
projektov;
IKT rešitve dodatno prihranijo čas in povečajo učinkovitost v tajništvu/projektni pisarni, kar
posledično pomeni, da (kljub nizkemu številu zaposlenih v skupini J) ne vidimo potrebe po
zaposlovanju novih oseb, temveč rešitve poiščemo na ekonomičen in času primeren način, torej z
elektronizacijo poslovanja.
Zaradi navedenega načrtujemo, da bodo ključni ukrepi: ohranitev omejitve zaposlovanja na nujne
zaposlitve zaradi projektov, ohranitev ekonomičnega vsakodnevnega delovanja, ki je že več let del
delovne klime in predvsem elektronizacija procesov, ki bo omogočila večjo učinkovitost in posledično
razširitev obsega delovnih nalog.
UP ŠD
Na podlagi navodil in predpisov so UP Študentski domovi pripravili rebalans LPD UP ŠD za leto 2012,
kjer so bili upoštevani ukrepi v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (UL RS, št.
126/2008, UPB-1) in dopisom MIZKŠ z dne 6.6.2012 št. 603-8/2012/12 ter druge spremembe, ki so
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vplivale na LPD UP ŠD za leto 2012 in so nastale na podlagi novih dejstev kot npr. pogodbe in drugi
dokumenti z MIZKŠ v katerem so opredelili:
pri zaposlovanju študentov - Študentsko delo UP ŠD, se je - upoštevajoč sklep Vlade RS, da se
v letu 2012 lahko v ta namen porabi polovico sredstev preteklega leta, zaposlilo študente
predvsem za izvedbo tržne dejavnosti (oddaja sob v poletni sezoni). Iz tega razloga je UP ŠD
poiskal druge dodatne oblike zaposlitve Usposabljanje iz dela - projekt ZZZRS, saj v nasprotnem
primeru ne bi bilo mogoče uspešno izvesti poletne sezone. S tem ukrepom se je strošek
študentskega dela znižal za 50% - za prib. 19.000 eur.
dosledno se izvedejo ukrepi ZUJF in sicer tako glede zmanjšanja plač in odprave plačnih
nesorazmerij, zmanjšanja sredstev za prehrano, prevoza na delo in iz dela, zmanjšanja regresa.
Natančnejši finančni učinki so razvidni iz računovodskega poročila UP ŠD.
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6.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
6.8.1 SKRB ZA SLOVENŠČINO
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj Centra za slovenski
jezik in kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra v širši
regiji

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik in
kulturo UP FHŠ

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik in
kulturo

Realizirano.

EILC tečaj po programu
Vseživljenjsko učenje
(zimski, letni termin)

40 EILC Erasmus študentov
(zimski, letni termin)

Realizirano.
Obrazložitev:
Intenzivnega tečaja
slovenščine, t. i. EILCtečaja, se je udeležilo 36
študentov na izmenjavi
Erasmus; v prijavi na projekt
je določeno le najnižje
število študentov na
izmenjavi Erasmus za
prejem dotacije.

Izvedba 19. Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali 2012
»HALO, TUKAJ
SLOVENSKI MEDITERAN!«
(16. 7.-30. 7. 2012); 25
udeležencev brez
slovenskega državljanstva

70 udeležencev Poletnih
tečajev slovenskega jezika
na slovenski Obali »HALO,
TUKAJ SLOVENSKI
MEDITERAN!«
(mednarodna udeležba)

Delno realizirano.

Izvedba enega 60 - urnega
lektorata tipa C slovenščine
kot drugega/tretjega jezika
na Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah (10 udeležencev)

15 dodiplomskih in
podiplomskih študentov
Lektorata slovenščine kot
drugi/tretji jezik na Univerzi
Ca’Foscari v Benetkah

Delno realizirano.

15 udeležencev tečaja
slovenskega jezika kot
tujega jezika

15 udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega jezika

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Tečaja se je udeležilo 43
tečajnikov zaradi nižjih
finančnih sredstev.

Obrazložitev:
Lektorata se je udeležilo 5
dodiplomskih in
podiplomskih študentov
zaradi manjšega zanimanja
za slovanske jezike.

Obrazložitev:
Na 60-urnem tečaju (ki še
traja) je 8 študentov, kolikor
je najnižja postavka za
izvedbo tečaja.

Izpit iz znanja slovenščine
kot tujega jezika za študente
UP brez slovenskega
državljanstva

15 študentov tujcev na
Univerzi na Primorskem

Projekt Razsvetljenstvo

60 dijakov Gimnazije Koper

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Izpit iz znanja slovenščine
kot tujega jezika sta opravila
2 študenta UP brez
slovenskega državljanstva.
Drugih prijav ni bilo.
Realizirano.
Obrazložitev:
Projekta se je udeležilo 139
dijakov Gimnazije Koper.

Dodatna učna pomoč
dijakom tujcem pri učenju
slovenščine kot tujega jezika
v okviru obvezne študijske
prakse ali kot prostovoljsko
delo

20 dijakov tujcev na Srednji
tehniški šoli v Kopru

Realizirano.
Obrazložitev:
5 študentk slovenistike je
nudilo skupinsko pomoč 20
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
dijakom tujcem na Srednji
tehniški šoli Koper.

Dodatna učna pomoč
študentom UP brez
slovenskega državljanstva
pri učenju slovenščine kot
tujega jezika v okviru
obvezne študijske prakse ali
kot prostovoljsko delo

10 študentov UP brez
slovenskega državljanstva

Delno realizirano.
Obrazložitev:
5 študentk slovenistike je
nudilo individualno učno
pomoč 5 študentom tujcem
UP.
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6.8.2 VISOKOŠOLSKO PRIJAVNO – INFORMACIJSKA SLUŽBA
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izvedba prijavnosprejemnega postopka za
vpis Slovencev brez
slovenskega državljanstva in
tujih državljanov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Informiranje Slovencev brez
slovenskega državljanstva in
tujih kandidatov o prijavnosprejemnem postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske in podiplomske
študijske programe UP

Ciljna vrednost v letu 2012
Ažurno objavljanje informacij
na spletni strani VPIS UP.
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske študijske
programe UP.
Svetovanje kandidatom pri
vprašanjih glede prijavnosprejemnega postopka in
možnostih vpisa v
dodiplomske študijske
programe UP.

Povečanje vpisa tujih
študentov

Povečanje vpisa tujih
študentov, predvsem s
področja JV Evrope

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami iz držav JV
Evrope.
Vzpostaviti učinkovito
promocijo UP in njenih
članic.

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
Na spletni strani UP so
ažurno objavljene vse
informacije v zvezi s
postopki prijav in vpisa za
Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce. Prav
tako so informacije o
prijavno-sprejemnem
postopku kandidatom
dostopne dnevno preko epošte in telefona. Ob enem
pa dnevno poteka
svetovanje kandidatom, ki
se po informacije in nasvete
obrnejo na sodelavke SZI
UP.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število vpisanih tujih
študentov na študijske
programe UP se je v
študijskem letu 2012/2013
povečalo za 20 % v
primerjavi s študijskim letom
2011/2012.
Mreža stikov s srednjimi
šolami in univerzami iz držav
JV Evrope še ni dokončno
postavljena in jo je potrebno
v nadaljevanju še nadgraditi.

Tečaj slovenskega jezika za
tuje državljane

Izvedba tečaja slovenskega
jezika že v poletnih mesecih,
pred pričetkom študijskega
leta

Realizirano
Obrazložitev: V sodelovanju
s Centrom za slovenski jezik
in kulturo UP FHŠ je bil v
mesecu oktobru 2012
izveden tečaj slovenskega
jezika kot tujega/drugega
jezika, ki je bil namenjen
študentom UP brez
slovenskega državljanstva.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Učinkovito informiranje
kandidatov o prijavnosprejemnem postopku

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

Realizirano.

Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe UP

SZI UP sledi spremembam
zakonodaje v zvezi s
postopki priznavanja
izobraževanja ter dnevno
daje informacije v zvezi s
postopki kandidatom za vpis
in drugim (preko e-pošte,
telefona in osebno).

Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2012 je bilo na
rektoratu UP izpeljanih 43
postopkov priznavanja
tujega izobraževanja za vpis
v 1. letnik študijskih
programov 1. stopnje na UP.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje vpisa tujih
študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Povečanje vpisa tujih
študentov, predvsem s
področja Evrope in Azije

Ciljna vrednost v letu 2012
Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
Vpis tujih študentov se je v
primerjavi s študijskim letom
2011/2012 v študijskem letu
2012/2013 povečal za 20
odstotkov (v študijskem letu
2011/12 je bilo na študijske
programe UP vpisanih 117
tujih študentov, v študijskem
letu 2012/13 pa jih je
vpisanih 148).

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

295

6.8.3 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde,primerljive z UL in UM
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Sodelovati v nacionalnem
sistemu subvencioniranja
nastanitev študentov

Zagotavljati kakovostno
ponudbo storitev

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

V letu 2011 so UP ŠD
podpisali pogodbo z MVZT
na podlagi nove
metodologije

Izvedba nalog v skladu s
24., 25. in 26. členom
Pravilnika o
subvencioniranju bivanja
študentov.

Realizirano.

V letu 2011 so cene
primerljive s slovenskim
povprečjem

Uskladitev cen, storitev in
stanarin v skladu s
kalkulacijami in smernicami.

Realizirano.

V letu 2011 je MVZT priznal
le polovico stroška dela
enega zaposlenega,
dejavnost se je pokrivala iz
tržnih sredstev

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob.

Realizirano.

V letu 2011 UP ŠD
posredujejo 730 subvencij
za bivanje pri zasebnikih

Večje število ležišč

Obrazložitev:
Kljub financiranju pisarne v
neskladju s predpisi strani
MIZKŠ so bile vse naloge
izvedene in so se stroški
pokrivali iz tržne dejavnosti.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
MIZKŠ je kljub pozivom UP,
da se poveča število
subvencij pri zasebnikih
zaradi pomanjkanja javnih
ležišč, število subvencij še
zmanjšalo.

TABELA 31: KAZALNIKI PISARNE ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

Kazalnik

Realizacija v
študijskem letu
2010/2011

Realizacija v
študijskem letu
2011/2012

Ocena za študijsko
leto 2012/2013

Realizacija v
študijskem letu
2012/2013

Število študentov, za katere se
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in
meril za subvencioniranje bivanja.

1666

1654

1800

1678

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

0

0

5

0

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, na krajših
izmenjavah v RS.

4

3

4

4

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, ki so redno
vpisani na dodiplomski študij.

0

0

0

0
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6.8.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP ŠD
UP ŠD so v okviru nalog »pisarne« skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med MIZKŠ in UP ŠD
izvedli vse naloge in postopke, ki so glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja študentov na študentskih ležiščih v Študentskem domu v Kopru, ŠD v
Portorožu, v Dijaškem domu v Kopru, v Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici, v zasebnem domu in pri
zasebnikih s subvencijo po vsej Primorski. V tem obdobju so bili:
izpeljani postopki priprave podatkov za objavo nacionalnega razpisa za študente, ki kandidirajo za
študentska ležišča (priprava ustreznih sklepov o številu ležišč, potrjenih na pristojnih organih, ki so
podlaga priprave javnega razpisa o kapacitetah v naslednjem študijskem letu) ter skupna objava
javnega razpisa za študente.
pisarna je sprejemala vloge študentov in vodila postopke pridobivanja podatkov po uradni
dolžnosti iz javnih evidenc za 891 študentov novincev in 725 študentov, ki podaljšujejo bivanje, in
sicer podatke glede njihovega uspeha, statusa, vrste vpisa, letnika, izjemnih dosežkih študentov
na učnem – študijskem področju, glede materialnega stanja vseh študentov (novinci,
podaljševalci), glede izjemnih socialnih, zdravstvenih in drugih težav študentov, glede oddaljenosti
kraja stalnega prebivališča študenta do kraja študija in podatke glede številnih drugih evidenc z
namenom pridobitve in obdelave podatkov ter določitve prednostnega seznama. Ob teh podatkih
je pisarna pridobivala nekaj podatkov tudi glede zdravstvenega zavarovanja študenta,
posameznih članov njihovih družin in podatke o tem, da študent ni zaposlen oziroma iskalec
zaposlitve.
po pridobitvi navedenih podatkov je sledilo najprej obdelovanje vseh pridobljenih podatkov v dosje
študenta - računalniška obdelava z vnosom vseh podatkov posameznega študenta in izpeljava
točkovanja, določitev evidenc prosilcev: novinec, podaljševalec, študentov po posameznih
fakultetah, študentov po kraju študija (Koper, Izola, Portorož, Nova Gorica, Sežana), po
posameznih domovih, razvrščanje študentov po željah namestitve, po možnostih razvrstitve itd.
postopku izpeljave pridobivanja in obdelave podatkov je sledila priprava in izdaja odločbe vsem
študentom o izpolnjevanju pravice bivanja za sprejem in podaljšanja bivanja, priprava
prednostnega seznama za sprejem in podaljšanje ter sprotno razvrščanje študentov na
prednostno listo in iz nje za 891 novincev in 725 podaljševalcev.
na podlagi točk so bili študentom izdani sklepi o napotitvi k vselitvi (1271 sklepov). Pisarna je
pripravila sezname študentov/tk s pravico do študentskega ležišča v dijaških, študentskih domovih
in pri zasebnikih, sezname študentov, ki so napoteni v domove (v Študentski dom Koper, v
Študentski dom Portorož, v Dijaški dom Koper, v Dijaški dom Izola, v Dijaški dom Portorož (PTIC),
v Dijaški dom Nova Gorica, v Zasebni dom Jadro in k zasebnikom) in usklajevala z dijaškimi
domovi za 350 ležišč glede nameščanja in razvrščanja študentov.
sledila je obdelava podatkov študentov s sklenjeno pogodbo o namestitvi, prijava začasnega
bivališča in sprotno preverjanje statusa študenta okrog upravičenosti do študentskega ležišča za
vseh 1678 študentov.
ob tem je pisarna sprotno vodila evidence o izseljenih, preseljenih, nameščenih študentih
(novincih in podaljševalcih) v domovih zaradi vodenja evidence prostih in zasedenih mest v javnih
in zasebnih študentskih, dijaških ležiščih in pri zasebnikih s subvencijo na dan 10. in dan 20. v
tekočem mesecu za vseh 1271 študentov.
pisarna je vodila tudi evidenco stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledovala bivalne
kapacitete in pripravljala sezname, kot osnovo na podlagi katerih je bil izdan sklep o izboru
zasebnikom.
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz ZUP-a in upravnega spora in izvajajo določila 26. člena
pravilnika.
UP ŠD, Rektor UP, Svet UP ŠD in Študentski svet stanovalcev UP ŠD so že ob pripravi in podpisu
Sklepa ministra MIZKŠ o merilih za plačilo pisarn za študentske domove in pogodbe za leto 2012
opozarjali, da dejavnost pisarne zahteva bistveno večji finančni, organizacijski, kadrovski vložek od
priznanega. Priznani strošek dela s strani MIZKŠ je po oceni UP ŠD popolnoma fiktiven in ne sloni na
dejanskih izračunih, dejstvih, dokazih (npr. številu obravnavanih in rešenih vlog na zaposlenega), kar
je seveda najmanj sporno z vidika porabe javnih sredstev, saj gre za vprašljivost upoštevanja načela
gospodarnosti, in transparentnosti porabe sredstev. Študentski domovi Univerze na Primorskem
primanjkljaj krijejo že več let iz lastnih – tržnih sredstev, ki bi jih sicer skladno z Letnim programom
dela nujno potrebovali za ureditev dodatnih vzdrževalnih del in dviga nizkega bivalnega standarda
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študentov. Prav zato je bil MIZKŠ večkrat posredovan poziv, da pri pripravi Sklepa o merilih za plačilo
pisarn za študentske domove v novem študijskem letu upoštevajo naslednji nedvoumni dejstvi:
izhodišče za izračun višine sredstev sofinanciranja je razpis MVZT za sprejem in podaljšanje
bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih v tekočem
študijskem letu oziroma v njem razpisano število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja
študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za tekoče študijsko
leto, ki je osnova dejavnosti pisarne;
merila naj upoštevajo tudi specifične posebnosti in različnosti problematik nastanitvenih možnosti
posameznih Visokošolskih središč; UP ŠD ima v javnih študentskih domovih trikrat manj
zmogljivosti v primerjavi z ležišči pri zasebnih najemodajalcih subvencijo (torej razmerje 1:3 v
korist zasebnih nastanitev; v ŠD UL obratno razmerje – torej 4:1; v ŠD UM pa razmerje kar 23:1 v
korist javnih nastanitev) hkrati pa na podlagi dogovora iz let 2007 in 2008 skrbijo še za nastanitev
študentov visokošolskih središč v Novi Gorici in Sežani v okviru razpisa MVZT.
Kljub financiranju pisarne v neskladju s predpisi strani MIZKŠ so bile vse naloge »pisarne« s strani UP
ŠD izvedene pravočasno in učinkovito; stroški dela pisarne so se delno pokrivali iz tržne dejavnosti.
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6.9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
6.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UNIVERZI
Interesne dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, določene v
letnem programu študentskega sveta univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Program
interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem je sestavni del programa dela Univerze na
Primorskem.
Poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem za leto 2012 je bilo sprejeto
na 9. dopisni seji Študentskega sveta Univerze na Primorskem 13.2. 2013.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povezovanje in sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Informiranje in usmerjanje
študentov skozi študijski
proces

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Organizacija skupnih
srečanj in delovnih
vikendov

Večja informiranost članov
ŠS o aktivnostih na ostalih
univerzah.

(Leto 2011)

Izmenjava idej in izkušenj,
delovanje ŠS na državnem
nivoju.

Informiranje in svetovanje
študentom preko predavanj

Smiselna izbira izbirnih
predmetov ter vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja.

(Leto 2011)

Izdelava informativnih
brošur, letakov ter
tematskih publikacij.
Izvedba športnih aktivnosti

Organizacija prireditev ,
tekmovanj:Univerzitetna
športna liga, izleti, pohodi,
športne igre in tekmovanja
med študenti in zaposlenimi
na UP, natečaji, ekskurzije
(Leto 2011)

Vključevanje študentov v
športne aktivnosti.

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Neformalna predavanja
preko katerih se študente
obvešča o študijskem
procesu so bila izvedena po
večini članic.
Realizirano.

Druženje in spoznavanje
študentov.
Spodbujanje delovanja
športnih ekip.
Druženje ter združevanje
študentov in pedagoških
delavcev.

Izvedba družabnih
aktivnosti

Organizacija prireditev in
predavanj: srečanja s
pedagoškimi delavci,
različna družabna srečanja
na posameznih članicah.
(Leto 2011)

Izvedba aktivnosti na
področju izobraževanja in
kulture

Organizacija prireditev in
predavanj: okrogle mize,
delavnice, seminarji,
strokovne ekskurzije,
glasbene prireditve
(Leto 2011)

Večja povezanost
študentov.
Izboljšanje sodelovanja
med študenti in
pedagoškimi delavci na
posameznih članicah.
Pridobivanje dodatnih
znanj.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na večini članic so potekali
dogodki, ki spodbujajo
sodelovanje med študenti n
pedagoškimi delavci.
Realizirano.

Visoka udeležba študentov.
Osveščenost študente UP o
aktualnih problematikah.
Možnost dodatna
izobraževanja.
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6.9.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Študentski svet stanovalcev UP ŠD je na 2. dopisni seji, ki je potekala od 24.1. - 25.1.2012 sprejel
Poročilo o delu Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD za leto 2012. Sredstva za realizacijo
obštudijske dejavnosti študentov je zagotovilo MIZKŠ (v vrednosti 3,50 eur na študenta), sredstva pa
so študentje pridobili tudi s strani sponzorjev ter donatorjev.
Študentski svet stanovalcev je v letu 2012 izpeljal predvsem naslednje naloge:
druženje: medsebojni odnosi, upravljanje s skupnim prostorom tako v Portorožu, kot v Kopru,
organizacija srečanj med stanovalci domov in s študenti drugih članic ter Študentskih domov iz
Ljubljane in Maribora. Med stanovalci je spodbujal strpnosti, medsebojna pomoč, stalne sestanke
članov študentskega sveta s preostalimi stanovalci in vodstvom UP ŠD,
šport: dodatno je bil urejen prostor za fitnes v ŠD Portorož. Ob tem je organiziral turnirje in
tekmovanja,
kultura: izvedene so bile ustvarjalne delavnice, razstave na hodnikih ŠD Portorož in ŠD Koper,
filmski večeri itd. in
izobraževanje: organiziral je različna strokovna in poljudna predavanja ter sodeloval z vladnimi in
nevladnimi organizacijami itd.
Povzetek Poročila o delu Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD za leto 2012:
Dolgoročni cilj št. 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Organizacija srečanj in
druženj

Upravljanje s skupnim
prostorom

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
V letu 2011 so se študenti
srečevali 1 krat mesečno

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Večja povezanost študentov

Delno realizirano.

Izboljšanje sodelovanja med
študenti

Obrazložitev:

V letu 2010 so imeli študenti
na voljo skupni prostor v
ŠDP, od konca leta 2011 pa
tudi v ŠDK

Boljša izkoriščenost
skupnega prostora in
dodatna oprema (TV,
domači kino)

Delno realizirano.

V letu 2011 so se vsi
študenti zbrali 4 krat

Boljša obveščenost
stanovalcev

Delno realizirano.

Zaradi pomanjkanja skupnih
prostorov se študentje manj
družijo, kot bi se sicer;

Obrazložitev:
Študentje v skupnih
prostorih organizirajo
druženja ter se učijo.

Obrazložitev:
Sestanki so bili organizirani
po potrebi – ob sprejemanju
pomembnejših odločitev.

Tisk majic

V letu 2011 so študenti
nabavili majice

Boljša povezanost,
pripadnost

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Študentje so se odločili, da
bodo iz sredstev obštudijske
dejavnosti kupili druge
pomembnejše rekvizite za
šport in pralni stroj.

Skupno
fotografiranje/almanah

V letu 2011 se študenti niso
fotografirali

Boljša povezanost,
pripadnost

Delno realizirano.

Dokončna ureditev fitnesa

V letu 2011 so prostore
fitnesa dodatno opremili

Več ukvarjanja s športom,
zdravo življenje

Realizirano.
Obrazložitev:
Iz sredstev obštudijske
dejavnosti se v ŠD Portorož,
kjer je primeren prostor za
fitnes, letno nabavi nove
rekvizite; v Kopru takšnega
prostora ni na voljo.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Organizacija športnih
turnirjev

V letu 2011 so študenti
organizirali 3 turnirje in se
udeležili zunanjih tekmovanj

Boljša povezanost,
pripadnost, zdravo življenje

Delno realizirano.

Ustvarjalne delavnice

V letu 2011 so študenti
izvedli 2 razstavi

Razstave v skupnih
prostorih ŠD Portorož in v
ŠD Koper

Delno realizirano.

Organizacija raznih
predavanj

V letu 2011 so študenti
pripravili eno predavanje

Neformalno pridobivanje
novih znanj

Delno realizirano.
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6.10 UNIVERZITETNI ŠPORT
Za spremljanje in evalvacijo realizacije programov s področja športa ter za podajo predlogov za
dejavnosti naj bi skrbel za razvoj te dejavnosti tudi Center za šport UP (CŠ UP).
Center za šport UP (CŠ UP) je organizacijska enota UP, ki je bila predvidena, da v povezavi z drugimi
akterji obštudijskih dejavnosti skrbi za:
zagotavljanje in usklajevanje športnih vsebin in aktivnosti,
zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za izvedbo programa univerzitetnega športa,
usklajevanje tekmovanj in športnih prireditev v okviru univerze,
organiziranje oblik sodelovanj z univerzami v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru,
stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev športnih programov,
ustrezno izbiro in kadrovanje študentov in študentk za univerzitetne ekipe in marketinško
dejavnost,
izdelavo skupnih strokovnih poročil v sodelovanju s Sektorjem za izobraževanje in kakovost UP.
V študijskem letu 2011/2012 smo v okviru športnih aktivnosti nadaljevali z izvajanjem izbirnih
predmetov s področja športa in rekreacije, ki so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami. Nosilka
izbirnih predmetov s področja športa in rekreacije je UP Pedagoška fakulteta.
Za študente in študentke Univerze na Primorskem je v okviru obštudijskih dejavnosti programe športa
(redna rekreativna dejavnost (odbojka, košarka, badminton in futsal), univerzitetna liga (košarka,
odbojka in futsal) in priprave univerzitetne reprezentance/te za udeležbo na državnih univerzitetnih
prvenstvih (košarka, odbojka, futsal)) izvajala izbrana ponudnica Univerzitetna športna zveza
Primorske.Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Dvig kakovosti programa
univerzitetnega športa

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

CŠ UP
Vzpostavitev pogojev za
delovanje Centra za šport
UP (CŠUP)

Imenovanje predstojnika
CŠUP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Rektor ni imenoval
predstojnika.

Nadaljevanje postopkov za
seznanjanje študentov UP
z možnostjo izbire izbirnih
predmetov s področja
športa z ECTS kreditnimi
točkami na vse članice UP

Izvedba izbirnih predmetov
športa na vseh članicah
UP in večja udeležba
študentov na teh izbirnih
predmetih

Nerealizirano.

Priprava ustreznih splošnih
aktov za nemoteno in
učinkovito delovanje CŠUP

Sprejem poslovnika o
delovanju CŠUP

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Premalo vadbenih prostorov
in premalo strokovnega
kadra.

Obrazložitev:
Ni predstojnika.

Vzpostavitev sodelovanja z
univerzami in s podobnimi
univerzitetnimi športnimi
centri v domovini in tujini

Sodelovanje s slovenskimi
univerzami in univerzami v
tujini

Okrepitev strokovnega
kadra za izvajanje
programa športa

Zagotovitev kadrovske
strukture CŠ UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V okviru materialnih in
finančnih zmožnosti.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Pomanjkanje sredstev, ni
predstojnika.

Pridobitev novih vadbenih
prostorov za izvajanje
programov športa

Dogovor o souporabi
telovadnice

Realizirano.
Obrazložitev:
UP je realizirala dogovor o
souporabi telovadnice.

Priprava in usklajevanje
programov športnih
aktivnosti in Izvedba

Dogovor o sodelovanju

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
športnih vsebin v
sodelovanju z UŠZP in
drugimi športnimi klubi in
društvi

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Okrepitev strokovnega
kadra za izvajanje
programov športa

Zagotovitev kadrovske
strukture

Realizirano.

Pridobitev vadbenih
prostorov za izvajanje
programov športa

Dogovor o souporabi
telovadnice

Realizirano.
Obrazložitev:
UP je realizirala dogovor o
souporabi telovadnice.

Pridobitev različnih
vadbenih in učnih
pripomočkov

Zagotovitev razne opreme

Realizirano.

Izobraževanje strokovnega
kadra

Usposobljen strokovni
kader za vodenje različnih
športnih programov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi skromnih finančnih
sredstev.

Aktivno športno
udejstvovanje študentov UP
in sodelovanje na športnem
področju

Motiviranje študentov za
aktivno športno
udejstvovanje

Čim boljši odziv študentov
na ponujenih športnih
vsebinah

Realizirano.

Sestava fakultetnih ekip za
različna tekmovanja

Sestaviti ekipe v
košarki,odbojki,futsal

Realizirano.

CŠ UP
Sestava univerzitetnih in
fakultetnih ekip za
sodelovanje na različnih
tekmovanjih (univerzitetna
liga,državna in
mednarodna prvenstva)

Ekipe za: veslanje,
jadranje, futsal, košarko,
rokomet,odbojko

Delno realizirano.

Motiviranje študentov UP
za aktivno športno
udejstvovanje, Promocija
ponujenih športnih
aktivnosti za študente priprava letaka, biltena,
plakatov, objav na spletni
strani o športnih vsebinah

Čim boljši odziv študentov
na ponujenih športnih
vsebinah

Realizirano.

Razpis in izvedba lige ali
turnirjev, na katerih
sodelujejo srednješolske
ekipe

Pridobiti dijake-bodoče
študente za vpis na UP

Nerealizirano.

Izobraževanje strokovnega
kadra, organiziranje
tečajev za pridobitev
nazivov vaditelj,
inštruktor,…

Usposobljen strokovni
kader za vodenje športne
rekreacije,
badmintona,nordijske hoje,
učitelja smučanja in
deskanja

Delno realizirano.

Udeležba univerzitetnih
ekip na tekmovanjih in
srečanjih, sodelovanje na
državnem prvenstvu v
individualnih športih in
igrah z žogo

Sodelovanje in dosežen
dober rezultat na
državnem prvenstvu

Realizirano.

Obrazložitev:
Nekatere ekipe niso bile
sestavljene, ker ni bilo
sredstev za udeležbo na
tekmovanjih,za nekatere
ekipe nimamo študentov s
tekmovalnimi izkušnjami.

Obrazložitev:
Ni sredstev za izvedbo.

Obrazložitev:
Ni sredstev za izvedbo.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Organizacija mednarodnih
športnih srečanj

Ciljna vrednost v letu 2012
Izvedena veslaška in
jadralna regata, Izvedeno
mednarodno športno
srečanje v športnih igrah
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni sredstev za izvedbo.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.10 UNIVERZITETNI ŠPORT

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

304

6.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečati širšo
prepoznavnost UP IAM

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
UP IAM

Prepoznavnost v lokalnem in
nacionalnem okolju

Povečati prepoznavnost

Delno realizirano

- Prenova spletne strani

Obrazložitev:

- Predstavitve dejavnosti UP
IAM na različnih dogodkih
(sejmi, predstavitve ipd.), v
kombinaciji z UP FAMNIT

Nerealizirana je prenova
spletne strani,

- Uvedba novega CGP-ja
- Promocija posameznih
projektov v okviru projektnih
načrtov
- Sodelovanje z mediji,
obveščanje o dogodkih in
raziskavah, namenjenih
lokalni skupnosti
Zaradi preimenovanja
predstaviti novost

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Obveščanje interne javnosti,
partnerjev in širšega okolja

Obvestiti vse zaposlene na
mehek način, obvestiti vse
projektne partnerje in druge
partnerje ter širše okolje:
- Za namen obveščanja
interne javnosti pripraviti
obrazložitev spremembe
imena, o njej obvestiti
zaposlene

CGP še ni bil sprejet na
ravni UP.
Ostali cilji so bili realizirani.
Kljub temu na tem področju
ocenjujemo, da imamo še
nekaj možnosti za izboljšave
in bolj strateško delovanje.

Delno realizirano
Obrazložitev:
CGP še ni bil sprejet na
ravni UP. Ostali cilji so bili
realizirani.

- Pripraviti obvestilo za
projektne in druge partnerje
o preimenovanju
- Uvedba novega CGP-ja
- Sodelovanje z mediji,
preko različnih orodij
(sporočila za javnost, vabila,
obvestila ipd.)
Povečanje pripadnosti in
aktivnosti zaposlenih

Zaposleni niso dovolj
obveščeni o dogajanju na
UP IAM

Povečati obveščenost
zaposlenih, posledično pa
pripadnost in aktivnost:

Realizirano

- Redno obveščanje preko
tedenskega newlettra o
objavah, odprtih razpisih in
dogodkih

Osnovno orodje (intranet) je
bilo sicer vzpostavljeno,
vendar ocenjujemo, da
imamo še veliko možnosti za
izboljšave in bolj strateško
delovanje.

- Pozivi k sodelovanju

Obrazložitev:

- Preko intraneta povečati
usklajeno predstavljanje UP
IAM navzven (templatei za
npr. power point
predstavitve in drugo)
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Oddaja prostorov v uporabo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
za organizacijo seminarjev,
konferenc in drugih
predavanj.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Prostorov se praktično ne
oddaja v uporabo

Ciljna vrednost v letu 2012
Oddani prostori v uporabo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi prezasedenosti ter
specifične velikosti in
opreme prostorov ti niso bili
oddani v uporabo.

UP ŠD

Izvedba tržne dejavnosti

Obračunavanje stroškov
bivanja po dejanskih stroških

Zagotavljati kakovostne
pogoje bivanja

V letu 2011 se je v poletnih
mesecih oddajalo 31 sob v
SD Koper in 22 sob v SD
Portorož

Oddajanje enakega ali
večjega števila sob

Realizirano.

Nastanitev se obračunava
pavšalno, kar ne motivira
stanovalcev k varčnejšemu
ravnanju z energijo, vodo

Pričeti z obračunavanjem
dejanske porabe električne
energije in toplote za
ogrevanje (v ŠD Koper tudi
vode)

Delno realizirano.

V letu 2011 so UP ŠD
izvedli: energetska sanacija
s postavitvijo sončnih
sprejemnikov, nakup nove
peči v ŠDP, energetska
sanacija ŠDP in ŠDK,
sanacija sobe za študente s
posebnimi potrebami,
vgradnja merilnikov
porabljene električne
energije in tople vode v ŠD,
sanacija varnostne ograje,
priprava sejne sobe, nakup
klim, rampe in omar

Namestitev opreme in IVD
dela skladno z načrtom - v
ŠD Portorož in ŠD Koper za
izboljšanje bivanjskih
pogojev študentov

Realizirano.

Obrazložitev
Tržna dejavnost je bila
izvedena uspešno,
kapacitete so bile oddane v
obsegu kolikor so študentje
izpraznili postelje.

Obrazložitev:
mesečno se obvešča
stanovalce, ki v povprečju
porabijo več kot 20%
energije več od povprečja.

Obrazložitev:
Ker sredstev MIZKŠ ni
namenil za tovrstne
dejavnosti v UP ŠD, so bila
izvedena dela in nakup
opreme zgolj iz lastnih-tržnih
sredstev UP ŠD.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Jezikovno učenje in
poučevanje ter izvajanje
kulturnih in izobraževalnih
dejavnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Center za jezike Univerze na
Primorskem v letu 2011
izvaja 11 jezikovnih skupin
(skupno izobražuje 303
tečajnikov)
Načrtovanih je 10 kulturnih
torkov v okviru kulturnih in
izobraževalnih dejavnosti

Razvoj CJUP v sodelovanju
z UP in ostalimi članicami bo
usmerjen v:

Realizirano.

- povečanje števila
tečajnikov za 20% (okoli 400
tečajnikov v akademskem
letu 2012/2013 – povečati
predvsem število zunanjih
tečajnikov),
- povečanje kulturnih
aktivnosti v okviru kulturnih
torkov in aktivnosti v okviru
Evropskega dneva jezikov

Reorganizacija delovanja
CJUP ter razvoj dejavnosti
centra

Vzpostavljena nova spletna
stran in odprt profil na
socialnem omrežju
Facebook (trenutno 21
fanov)

Prepoznavnost med študenti
in širšo javnostjo s pomočjo
večje prisotnosti na spletnih
omrežjih (povečati število
fanov na Facebook-u) ter s
pomočjo promocijskih

Realizirano.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

aktivnosti na posameznih
članicah in v lokalnih medijih
Vključevanje v lokalno
okolje.

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom

UP PEF
Različne oblike
prostovoljstva zaposlenih in
študentov UP PEF niso bile
v celoti sistematično
organizirane

Sistematična organizacija
različnih oblik prostovoljstva
zaposlenih in študentov UP
PEF

Delno realizirano
Obrazložitev:
Cilj je bil delno realiziran, ker
so zaposleni in študentje
sodelovali pri dobrodelnih
akcijah, izvedenih pa je bilo
tudi nekaj predstav
študentov UP PEF za
lokalno okolje. Ni pa še bilo
uvedeno sistematično
organiziranje in spremljanje
teh oblik prostovoljstva na
UP PEF.

UP ZRS
Povezovanje z
gospodarstvom z namenom
skupne prijave projektov

Prijavljanje projektov z
gospodarstvom

Realizirano.
Obrazložitev:
Nadaljuje se tvorno
sodelovanje z
gospodarskimi subjekti v
okviru tekočih projektov in
se snujejo novi predlogi za
prijave projektov.

Izboljšanje sodelovanja z
gospodarstvom

Partnersko sodelovanje z
gospodarskimi družbami

Nadaljevanje in okrepitev
partnerskega sodelovanja z
gospodarskimi družbami.

Realizirano.
Obrazložitev:
CSG, v okviru svojih
dejavnosti, nudi podjetjem
vrsto podpornih in
svetovalnih storitev.
Sodelovanje s podjetji je bilo
implementirano tudi v okviru
projektov, kot npr. SOS.

Razširitev sodelovanja z
obalnimi lokalnimi
skupnostmi

Povečanje števila
javnomnenjskih raziskav
Povečanje znanstvene
uspešnosti UP ZRS

Povečanje sodelovanja z
nevladnimi organizacijami,
društvi

Partnersko sodelovanje z
obalnimi lokalnimi
skupnostmi

Izvedba številnih
javnomnenjskih raziskav za
naročnike

Partnersko sodelovanje z
nevladnimi organizacijami in
društvi

Nadaljevanje in okrepitev
partnerskega sodelovanja z
obalnimi lokalnimi
skupnostmi

Realizirano.

Ohranitev enakega obsega
oziroma povečanje obsega
izvedbe javnomnenjskih
raziskav za lokalne in
nacionalne gospodarske
subjekte, nevladne
organizacije, društva in
medijske hiše

Realizirano.

Obrazložitev:
V 2012 je UP ZRS
nadaljeval izvajati projekte z
občinami, predvsem iz
Obalno-kraške, Notranjske
in Goriške regije.

Obrazložitev:
CRJM je v letu nadaljeval
sodelovanje z obstoječimi
naročniki in bil izbran za
izvedbo projekta
javnomnenjske raziskave za
Vrhovno sodišče RS. V letu
2012 se je nadaljevalo
sodelovanje s Primorskimi
novicami.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 niso bile v okviru
CRJM izvedene raziskave
za katere bi bile naročnik
NO.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Povečanje števila
komercialnih arheoloških
raziskav za privatne
investitorje

Opravljene raziskave za
privatne investitorje

Povečanje števila
komercialnih raziskav za
ZVKDS

Opravljen številne
arheološke raziskave za
ZVKDS

Ciljna vrednost v letu 2012
Povečanje števila
opravljenih raziskav za
privatne investitorje
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
UP ZRS - IDS je bil v letu
2012 izbran za izvedbo
arheoloških raziskav na več
lokacijah v Sloveniji.

Povečanje števila
opravljenih arheoloških
raziskav za ZVKDS in
nadaljevanje uspešnega
sodelovanja

Realizirano.
Obrazložitev:
Uspešno sodelovanje z
ZVKDSjem se je nadaljevalo
tudi v letu 2012.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Sodelovanje z
gospodarstvom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ - Turistica
Pripravljen poslovni načrt

Ustanovitev šolske
potovalne agencije in
kongresnega centra
»Encuentros«

Nerealizirano.

Oddajanje prostih kapacitet
za seminarje in posvete ter
trženje gostinskega lokala

Delno realizirano

Obrazložitev:
Vstop rektorat in
sprememba koncepta ter
pomanjkanje virov so
pripomogli, da PA še ni
ustanovljena, KC ni
ustanovljen zaradi
pomanjkanja virov in
prezasedenosti zaposlenih,
ki bi to lahko realizirali

Obrazložitev:
Zaradi izredne konkurence
portoroškega kongresnih
centrov nismo oddajali
razpoložljive kapacitete kot
bi si želeli, lokal je prenehal
poslovati konec julija 2012

Organizacija seminarjev,
izobraževanj, posvetov in
konferenc s področja
turizma
Povezanost s turističnim
gospodarstvom v Sloveniji in
tujini

Vzpostavitev univerzitetnega
vrtca

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Učinek splošne gospodarske
krize se negativno odraža pri
odzivih na tovrstno ponudbo,
po drugi strani so bili zelo
dobro obiskani brezplačni
dogodki (FuTuristice)

UP PEF
Univerzitetni vrtec še ni
vzpostavljen

Vzpostavljen univerzitetni
vrtec

Delno realizirano
Obrazložitev:
Imenovana je bila delovna
skupina za pripravo Projekta
za ustanovitev
Univerzitetnega vrtca
Univerze na Primorskem z
nalogo, da pripravi projekt
do 30. aprila 2013.
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Komentar
UP PEF
Kratkoročni cilj Oddaja prostorov v uporabo za organizacijo seminarjev, konferenc in drugih
predavanj (tabela pod dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM):
UP PEF si je v letu 2012 zadala cilj oddajanja prostorov v uporabo za organizacijo seminarjev,
konferenc in drugih predavanj. Žal cilja ni uspela realizirati, ker je bilo interesentov za uporabo
prostorov ob veliko novejših, večjih in tudi bolje opremljenih prostorih, malo. Poleg tega pa je
morebitne interesente odvrnila možnost uporabe prostorov v omejenih časovnih terminih, saj so
predavalnice in sejna soba fakultete zaradi prostorske stiske zasedeni praktično cele dneve od
ponedeljka do sobote. Prihajalo je do ravno nasprotne situacije, saj je UP PEF v letu 2012 najemala
prostore za izvedbo študijskih obveznosti (predvsem predavalnice za večje število študentov) pa tudi
kabinete za visokošolske učitelje in sodelavce pri drugi pravnih osebah.
Kratkoročni cilj Vključevanje v lokalno okolje. (tabela pod dolgoročni cilj 6:Postati prepoznaven
dejavnik lokalnega okolja): UP PEF je v letu 2012 planirala kratkoročni letni cilj vključevanja v
lokalno okolje s sistematično organizacijo različnih oblik prostovoljstva zaposlenih in študentov UP
PEF. Med navedene oblike prostovoljstva naj bi se štelo organizacijo dobrodelnih akcij s strani
zaposlenih in študentov UP PEF in izvedbo predstav študentov UP PEF za lokalno okolje. Cilj je bil
delno realiziran, zaposleni in študentje so sodelovali pri dobrodelnih akcijah (zbiranje odpadnih kartuš,
plastičnih zamaškov, zvezkov in drugih učnih pripomočkov, …), izvedenih pa je bilo tudi nekaj
predstav študentov UP PEF za lokalno okolje – več o teh je navedeno v poglavju 6.3 Umetniška
dejavnost. V letu 2012 pa še ni bilo uvedeno sistematično organiziranje in spremljanje teh oblik
prostovoljstva na UP PEF.
Kratkoročni cilj Vzpostavitev univerzitetnega vrtca. (tabela pod dolgoročni cilj 7: Postati
prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru): UP PEF si je v letu
2012 kot enega izmed kratkoročnih letnih ciljev zadala tudi pristop k aktivnostim za vzpostavitev
univerzitetnega vrtca. Ta cilj je bil predviden že v programu dela fakultete za leto 2011 vendar zaradi
pomanjkanja prostorskih pogojev, primernih za opravljanje te nove dejavnosti, in zasedenosti
nepedagoškega kadra z drugimi nujnimi nalogami, ni prišlo do realizacije tega cilja. Sicer bi UP PEF z
vzpostavitvijo vrtca realizirala namen, ki je bil oblikovan že pred nekaj leti, to je zagotavljanje storitev
univerzitetnega vrtca. Ta bi bil primarno namenjen zagotavljanju predšolske vzgoje in izobraževanja
otrok v vrtcih, vključno z vzgojo in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, ter za otroke
študentov in zaposlenih na Univerzi na Primorskem. V vrtcu bi se izvajalo tudi praktično usposabljanje
(praksa, nastopi in hospitacije) študentov dodiplomskega visokošolskega študijskega programa 1.
stopnje Predšolska vzgoja, podiplomskih študijskih programov 2. stopnje Zgodnje učenje in Inkluzivna
pedagogika ter drugih. Z izvajanjem dejavnosti bi bila omogočena tudi dodatna neposredna praktična
aplikacija znanstveno-raziskovalnega dela UP PEF v prakso. Sicer je bil namen UP PEF, da bi pred
ustanovitvijo vrtca preverila potrebe in možnosti ter praktično izvedbo programa predšolske vzgoje z
izvajanjem dejavnosti dnevnega varstva otrok. Tako bi si z dejavnostjo, katere izvajanje je podvrženo
blažjim zakonskim normativom in standardom, pridobili izkušnje, ki bi bile osnova za ustanovitev
univerzitetnega vrtca.
Da bi se ob vsem navedenem začele izvajati aktivnosti v smeri vzpostavitev univerzitetnega vrtca in s
tem realizacija večkrat postavljenega kratkoročne cilja, ob hkratni preveritvi potencialnih prostorskih
zmožnosti za delovanje le-tega, je bila konec leta 2012 s sklepom dekanje UP PEF imenovana
delovna skupina za pripravo Projekta za ustanovitev Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem z
nalogo, da pripravi projekt do 30. aprila 2013. Tako se nadaljnje aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo
univerzitetnega vrtca pričakujejo po pripravi projekta, ko se bo lahko ocenilo možnosti za dejansko
ustanovitev le-tega.
UP ŠD
UP ŠD je v letu 2012 v dogovoru s Študentskim svetom stanovalcev v času poletnih študijskih počitnic
ponujal del nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje tržne dejavnosti oziroma prodaje blaga (storitev) na
trgu. Ponudba za trg je potekala s pomočjo Usposabljanja iz dela - projekta Zavoda za zaposlovanje
RS in delno z delom študentov preko študentskega servisa, ki prebivajo v UP ŠD – tako v
Študentskem domu v Portorožu in v Študentskem domu v Kopru. Sredstva, pridobljena z oddajanjem
prostih ležišč v juliju in avgustu so UP ŠD namenili za potrebe dviga standarda bivanja oziroma za
nakup opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v ŠD Portorož in ŠD Koper in sicer po
prioritetah, ki so si jih UP ŠD določili skupno s študenti ter Svetom UP ŠD in na ta način prav s
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

309

pomočjo izvedbe tržne dejavnosti dvigovali standard bivanja študentov ter delno pokrivali dejansko
ceno ležišča. Tako je bila tudi cena za študenta v ŠD nižja in sicer za cca 5 mesečno od dejanske –
polne cene.
UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Naše delo je na tem področju tesno prepleteno z delovanjem mednarodne znanstvene revije Annales
Kinesiologiae, ki je pridobila status nacionalne revije ARRS in se postopoma umešča v mednarodne
baze. Ravno tako se prepleta z delom založbe Annales v celoti v okviru katere izhaja tudi zbirka
Annales Manuel in v okviru katere je izšlo že nekaj priročnikov za potrebe študijskega procesa
Aplikativne Kineziologije.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

310

6.11.1 UIP – UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Sodelovanje univerze z
lokalno skupnostjo in
gospodarstvom s ciljem
zagotoviti kakovosten
prenos znanja uporabnikom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba projekta Podjetna
Primorska 2010/11:

Izvedba projekta Podjetna
Primorska 2011/12:

Realizirano/ Delno
realizirano/Nerealizirano

- št. novih poslovnih idej
2012: 60

- št. novih poslovnih idej
2012: vsaj 40

Realizirane vrednosti:

- št. novih poslovnih načrtov
2012: 13

- št. novih poslovnih načrtov
2012: vsaj 10

- obseg podjetniškega
usposabljanja: 44 ur / 9
delavnic

- obseg podjetniškega
usposabljanja: vsaj 40 ur

- promocijski dogodki: 22
(predstavitev), 2 (tiskovni
konferenci)
- št. vključenih študentskih
podjetniških skupin med
finalisti: 4

- promocijski dogodki: vsaj
15 (predstavitev, vsaj 1
tiskovna konferenca
- št. vključenih študentskih
podjetniških skupin med
finalisti: vsaj 5

- št. novih poslovnih idej
2012: 43
- št. novih poslovnih načrtov
2012: 13
- obseg podjetniškega
usposabljanja: 44 ur / 9
delavnic
- promocijski dogodki: 15
predstavitev, 2 tiskovni
konferenci
- št. vključenih študentskih
podjetniških skupin med
finalisti: 2
Obrazložitev:
Nižja vrednost je bila
dosežena pri kazalniku št.
vključenih študentskih
podjetniških skupin med
finalisti, zaradi zmanjšanega
obsega promocijskih
aktivnosti.

Ustanovitev novih start-up /
spin-off podjetij:

Ustanovitev novih start-up /
spin-off podjetij v letu 2012:

Realizirano/ Delno
realizirano/Nerealizirano

- št. vseh novih podjetij
2011: 7

- št. vseh novih podjetij: 3

Realizirane vrednosti:

- št. novih spin-off: 1

- št. vseh novih podjetij: 1

- št. novih spin-off: 0

- št. novih spin-off: 0
Obrazložitev:
V letu 2012 niso bila
zagotovljena sredstva iz
naslova podpore
univ.inkubatorjem preko
Agencije JAPTI, zato UIP ni
v celoti izvajal podpornega
okolja inkubatorja.

Izvedba Inovacijske šole »Išola« 2011/2012

Ciljna vrednost po
kazalnikih:

Realizirano/ Delno
realizirano/Nerealizirano

- št. izvedenih programov Išol na leto: 1

- št. izvedenih programov Išol na leto: vsaj 1

Realizirane vrednosti:

- št. poslovnih izzivov iz
gospodarstva / I-šolo: 4

- št. poslovnih izzivov iz
gospodarstva / I-šolo: vsaj 2

- št. sodelujočih podjetij iz
lokalnega okolja / iI-šolo: 4

- št. sodelujočih podjetij iz
lokalnega okolja / iI-šolo:
vsaj 2

- št. izvedenih programov Išol: 2
- št. poslovnih izzivov iz
gospodarstva: 6
- št. sodelujočih podjetij iz
lokalnega okolja: 4
Obrazložitev:
Vse postavljene ciljne
vrednosti so bile dosežene
in presežene.

Izvajanje razvojnih projektov

Uspešno izvajanje razvojnih

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sofinanciranih iz EU in
nacionalnih Programov:
- št. projektov v izvajanju: 8
(EU), 1 (nac.)
- št. uspešno zaključenih
projektov: 1 (EU), 1 (nac.)
- št. novo pridobljenih
projektov: 2 (EU)

Ciljna vrednost v letu 2012
projektov EU programov:
- št. projektov v izvajanju: 8
(EU), 1 (nac.)
- št. uspešno zaključnih
projektov: 1 (nac.)
- št. novo pridobljenih
projektov: 2 (EU)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirane vrednosti:
- št. projektov v izvajanju: 8
(EU)
- št. uspešno zaključnih
projektov: (1)*
- št. novo pridobljenih
projektov: 2 (EU)
Obrazložitev:
V letu 2012 ni bilo
zagotovljenih sredstev iz
nacionalnega vira JAPTI za
izvajanje podpornega okolja.
Partner UIP je odstopil iz
projekta OP Slo – Ita
akronim: ENERGY VILLAB,
kjer ga je zamenjala
Univerza na Primorskem.

Opomba:
TABELA 32: TRENUTNI PROJEKTI V IZVAJANJU NA DAN 31.12.2012:
Št.

Program EU

1
2

Akronim projekta
IPFORSME

Program OP SLO - ITA

3

KNOW US
NUVOLAK

4

Program OP SLO – CRO

INTERINO

5

Program IPA ADRIATIC

METRIS PLUS

6

REINPO RETAIL
Program MEDITERAN

7

EASY FINANCE
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6.11.2 CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA (CRPZ UP)
Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Sodelovanje z
gospodarstvom

Aktivnosti Centra za razvoj
in prenos znanja UP (CRPZ
UP): Redno sestajanje,
izmenjava informacij
obveščanje ter vključevanje
predstavnikov lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP

Dodatne aktivnosti CRPZ
UP in spodbujanje
nadaljnjega povezovanja
akterjev CRPZ

Realizirano.

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

Vzpostavljeni osnovni
mehanizmi za upravljanje s
pravicami intelektualne
lastnine (IL)

Vzpostavljeni mehanizmi in
protokoli namenjeni zaščiti
intelektualne lastnine

Delno realizirano.

Vzpostavljeni osnovni
mehanizmi za ustanavljanje
spin off podjetij.

Ustanovljeno 1 spin off
podjetje

Nerealizirano.

Obrazložitev: Zaradi
zahtevnosti postopkov so
ustrezni mehanizmi še v
izdelavi.

Obrazložitev:
Zaradi vzpostavljanja
osnovnih mehanizmov
naloga ni realizirana.

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja UP

Tehnološke ponudbe
raziskovalnih inštitutov UP
niso oblikovane in
promovirane.

Oblikovana 1 tehnološka
ponudba

Realizirano.

Baza raziskovalnih
kompetenc UP se sproti ne
posodablja

Dostopna posodobljena
baza raziskovalnih
kompetenc UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi drugih prioritet naloga
ni bila realizirana.

UP je preko akterjev CRPZ
vključena v programe
največjih dogodkov glede
prenosa znanja v Sloveniji
(EREF/ KEN, PODIM, SFI)

Aktivna udeležba na vsaj
dveh od treh ključnih
dogodkov

Realizirano.
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6.11.3 KARIERNO SVETOVANJE IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE NA UP
Dolgoročni cilj: 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanja članic UP v
dejavnosti kariernega
načrtovanja in VŽU

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje UP FM in UP
FTŠ – Turistica v okviru
projekta OP RCV_VS-11016

Aktivna vloga vseh članic
UP

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pri organizaciji dogodkov
sta v večini sodelovali dve
članici in rektorat UP, vendar
so bili vsi študenti informirani
in vključeni v aktivnost
projekta.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Podpora študentom pri
študijskem in kariernem
odločanju

Informiranje študentov in
širše javnosti ter povečanje
prepoznavnosti portala

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Pridobljen ESS projekt
Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela, OP
RCV_VS-11-016

Izvedba aktivnosti po
izvedbenem planu projekta

Realizirano.

Vzpostavljen informacijski
portal www.ustvarikariero.si

Prepoznaven informacijski
portal (dijaki, študenti,
okolje)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Portal je poznan med
študenti in zunanjimi
izvajalci projekta.

Osnutek dokumenta
kompetenčni porfolijo

Vključitev e-kompetenčnega
portofija na portal

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na portalu je naložen eportfolijo, vendar ga je
potrebno dopolniti.

Svetovanje pri vpisnih in
drugih postopkih za tujce in
kandidate s posebnimi
statusi

Svetovanje v okviru SZI UP

Vzpostavitev učinkovitega
kariernega svetovanja za
študente, diplomante in
zaposlene UP

/

Metoda individualnega
načrtovanja

/

Oblikovan dokument ekompetenčni porfolijo

Delno realizirano.

Povečanje števila vpisanih
tujcev in študentov s
posebnimi statusi za 10%,

Realizirano.

Obrazložitev: ukrep se
prenese v leto 2013.

Vzpostavljena svetovalnica
Vzpostavljena svetovalnica

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Svetovanje v okviru SZI UP,
ukrep se prenese v leto
2013.

Usposobiti zaposlene za
individualno načrtovanje (2)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ukrep se prenese v leto
2013.

Nadgradnja formalnega in
neformalnega znanja

Izvedene aktivnosti po planu
projekta

Izvedene najmanj 10
izobraževanj

Realizirano.

Spodbujanje vzpostavljanja

Alumni klubi članic UP (3)

Alumni klubi na vseh

Delno realizirano.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012
članicah UP

Alumni kluba UP in njenih
članic
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Alumni srečanja so bila
izvedena na 3 članicah UP,
ukrep se prenese v leto
2013.

Razvijanje kulture VŽU

Programi VŽU članic UP

Oblikovana skupna ponudba
VŽU UP

Realizirano.

Priznavanje neformalno
pridobljenega znanja in
spretnosti

Pravilnik za priznavanje
neformalno pridobljenega
znanja in spretnosti na UP in
komisija Senata UP Komisija
za priznavanje znanj in
spretnosti (KPZS UP).

Dopolnjen pravilnik za
priznavanje neformalno
pridobljenega znanja in
spretnosti na UP,
konstituirana komisija KPZS
UP in njeno delovanje

Realizirano.

Sodelovanje z okoljem pri
spremljanju poklicne poti
diplomantov in zagotavljanju
vpetosti študijskih
programov v okolju

/

Izvedena analiza
zaposlenosti diplomantov
UP v sodelovanju z
delodajalci

Nerealizirano.

Promocijske aktivnosti

Promocijsko gradivo za
projekt OP RCV_VS-11-016

Prepoznavnost dejavnosti
kariernega svetovanja in
VŽU na UP

Realizirano.

Skrbništvo Štipendijskega
sklada UP

/

Prevzem skrbništva nad
Skladom,

Nerealizirano.

Obrazložitev :
Ukrep se prenese v leto
2013.

Obrazložitev:
Skrbništvo sklada izvaja
Sektor za pravne in
kadrovske zadeve UP.

Pridobivanje sredstev iz
javnih razpisov

Višina pridobljenih sredstev :
0 EUR

Višina pridobljenih sredstev :
vsaj 10.000 EUR

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ukrep se prenese v leto
2013.
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6.11.4 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 cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanje v lokalno okolje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Izvedba poziva
delodajalskim organizacijam
za vključitev v Štipendijski
sklad UP za študijsko leto
2011/2012

Ciljna vrednost v letu 2012
Evalvacija poziva
delodajalcem in študentom
za vključitev v Štipendijski
sklad 2012/2013

Izvedba poziva študentom
za vključitev v Štipendijski
sklad UP za študijsko leto
2011/2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Poziv delodajalskim
organizacijam za vključitev v
Štipendijski sklad UP za
študijsko leto 2012/2013 ni
bil izveden, ker se v
preteklih dveh letih nanj ni
odzvala nobena
delodajalska organizacija.
Strokovne službe rektorata
UP so same pridobile
vlagatelje iz vrst
delodajalcev.
Poziv študentom za
vključitev v Štipendijski
sklad UP za študijsko leto
2012/2013 je bil realiziran.

Pridobljen ESS projekt
»Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela«

Število štipendistov v
študijskem letu 2010/2011:
33

Vključevanje štipendistov v
okviru projekta Karierno
načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela

Realizirano.

Povezovanje štipendistov in
štipenditorjev

Realizirano.

Število štipendistov v
študijskem letu 2011/2012:
33

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število štipendistov v
študijskem letu 2011/2012 je
bilo 32. Zaradi težke
finančne situacije članice UP
niso mogle zagotoviti
potrebnih sredstev za
štipendije.

Povečanje števila vlagateljev
v Štipendijski sklad UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Kljub manjšemu številu
štipendij, se je število
vlagateljev v študijskem letu
2011/2012 povečalo, ker se
je vključila pridružena
članica Visoka šola za
dizajn. Občina Sežana je
sredstva za eno štipendijo
vložila, ni pa podelila
štipendije, ker ni bilo
študentov iz njihove občine.

Inovacijska šola (i-šola), ki jo
izvaja Univerzitetni razvojni
center in inkubator
Primorske (UIP)

Ponuditi štipendistom
aktivno vključevanje v i-šolo

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Univerzitetni razvojni center
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
in inkubator Primorske (UIP)
inovacijske šole ni ponudil
aktivnega vključevanja
štipendistom UP.

Pravilnik o Štipendijskem
skladu UP

Sprememba Pravilnika o
Štipendijskem skladu UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi drugih
prioritetnih nalog in
pomanjkanja kadra v
Sektorju za pravne zadeve
UP v letu 2012, ki je skrbnik
Štipendijskega sklada UP.
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6.11.5 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izdajanje znanstvenih
monografij, zbornikov in
drugih akademskih publikacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
4 znanstvene monografije
oz. zborniki

5 publikacij

Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil presežen, izdanih
je bilo 9 publikacij.

Redno izdajanje
mednarodne znanstvene
revije Management
Redno izdajanje
mednarodne znanstvene
revije Managing Global
Transitions
Izdaja 10 znanstvenih
monografij

ZALOŽBA UP FM
4 številke (2011)

4 številke

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
4 številke (2011)

4 številke

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
8 monografij (2011)

8 monografij

Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil presežen, izdanih
je bilo 10 monografij.

Izdaja zbornika mednarodne
znanstvene konference
Povečanje odmevnosti z
objavljanjem elektronskih
izdaj serijskih in
monografskih publikacij v
prosto dostopnih spletnih
zbirkah
Spremljanje razmer in
sprememb v akademskem
založništvu

ZALOŽBA UP FM
1 zbornik (2011)

1 zbornik

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
4 zbirke (2011)

4 zbirke

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
2 posveta

Vsaj trije posveti

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi zmanjšanja števila
zaposlenih se je založba
udeležila 1 posveta.

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Redno izdajanje znanstvene
revije Annales, Series
historia et sociologia

UP FAMNIT
Izdajateljstvo revije
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

2 izdani številki letno

Realizirano.

Soizdajateljstvo
mednarodne matematične
SCI revije »Ars Mathematica
Contemporanea«

2 izdani številki revije,

Realizirano.

Začetne dejavnosti za
uvrstitev revije v tretjo
četrtino SCI revij na
področju v letu 2013
UP ZRS

2 številki (2011)

2 številki

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdani sta bili dve številki
revije, kot je bilo predvideno
v načrtu za leto 2012.

Redno izdajanje znanstvene

UP ZRS
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
revije Annales, Series
historia naturalis

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
2 številki (2011)

Ciljna vrednost v letu 2012
2 številki
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Obrazložitev:
Izdani sta bili dve številki
revije, kot je bilo predvideno
v načrtu za leto 2012.

Redno izdajanje znanstvene
revije Acta Histriae

UP ZRS
3 zvezki oz. 4 številke (ena
dvojna, dve enojni) (2011)

3 zvezki oz. 4 številke (ena
dvojna, dve enojni) (2010)

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdani so bili trije zvezki (4
številke) revije, kot je bilo
predvideno v načrtu za leto
2012.

Redno izdajanje znanstvene
revije Annales Kinesiologiae

UP ZRS
2 številki (2011)

2 številki

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdani sta bili dve številki
revije, kot je bilo predvideno
v načrtu za leto 2012.

Izdaja Glasnika ZRS Koper
(v tiskani in/ali elektronski
različici)

Izdaja znanstvenih
monografij

UP ZRS
6 številk (prva dvojna –
Poročilo za 2010 in program
2011, 4 enojne – povzetki
referatov za konference oz.
poletni tečaj slovenskega
jezika)

6 številk (prva dvojna –
Poročilo za 2011 in program
2012, ostale enojne –
povzetki referatov za
konference)

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdane so bile vse
načrtovane številke
periodične publikacije.

UP ZRS
17 monografij (2011)

25 monografij

Realizirano.
Obrazložitev:
V Univerzitetni založbi
Annales je v letu 2012 izšlo
25 znanstvenih in strokovnih
monografskih publikacij, od
tega je bilo 6 sofinanciranih
s strani JAK.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Izdaja 5 učbenikov ali drugih
študijskih gradiv oz.
strokovnih monografij

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP FM
3 publikacije (2011)

5 publikacij

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi manjšega zanimanja
zaposlenih za izdajo
študijskih gradiv je bil izdan
samo 1 učbenik.

Izdaja zbornika konference
FREM
Povečanje odmevnosti z
objavljanjem elektronskih
izdaj serijskih in
monografskih publikacij v
prosto dostopnih spletnih
zbirkah

ZALOŽBA UP FM
1 zbornik (2011)

1 zbornik

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
4 zbirke (2011)

4 zbirk

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdane 4 zbirke.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Razvoj založniške dejavnosti
šole

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
V letu 2011 je bil sprejet
Pravilnik o založništvu UP
FVZ in imenovana komisija
za založništvo

Aktivno delo komisije za
založništvo UP FVZ pri
razvoju založniške
dejavnost UP FVZ:
organizacija založništva ter
tisk študijskih gradiv in
drugih publikacij

Realizirano.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Objavljanje publikacij, ki
obravnavajo vprašanja s
področja Sredozemlja in JV
Evrope

Objavljanje publikacij, ki
obravnavajo Sredozemlje in
JV Evropo na področju
poslovnih ved

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
Več publikacij, ki posredno
ali neposredno zadevajo
tematiko Sredozemlja in JV
Evrope

/

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni bilo predlogov publikacij s
tega področja

ZALOŽBA UP FM
Posamezni članki v
znanstvenih revijah

5 člankov in/ali
monografskih publikacij

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V uredništvo je prispelo
malo člankov s tega
področja.

Povečanje odmevnosti z
objavljanjem elektronskih
izdaj serijskih in
monografskih publikacij v
prosto dostopnih spletnih
zbirkah

ZALOŽBA UP FM
4 zbirke (2011)

4 zbirk

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdane 4 zbirke.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Nadaljnje uveljavljanje
Založbe Univerze na
Primorskem

Priprava lastnih promocijskih
gradiv

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
Vzpostavljeno delovanje
založbe na ravni univerze

Večje število publikacij

Realizirano.

Krepitev delovanja založbe
ZALOŽBA UP FM

5 gradiv (2010)

10 gradiv

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi kadrovskih
sprememb sta bili izdani
samo 2 gradivi.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Sodelovanje in koordinacija
dela z založbami
posameznih fakultet

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
/

Vzpostavljeno sodelovanje
in koordinacija dela s
fakultetnimi založbami

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Založbe nekaterih članic
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
niso pokazale zanimanja za
sodelovanje.

Izdajanje publikacij s
področja ekonomije,
managementa in drugih
poslovnih ved v okviru
fakultetne založbe

ZALOŽBA UP FM
15 monografskih in dve
znanstveni serijski publikaciji

10 monografskih in dve
znanstveni serijski publikaciji

(2011)

(2012)

Realizirano
Obrazložitev:
10 monografskih in 2 serijski
publikaciji.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Objavljanje publikacij, ki
obravnavajo vprašanja
razvoja lokalnega
gospodarstva

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP FM
Posamezni članki v
znanstvenih revijah

5 člankov in/ali
monografskih publikacij

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V uredništvo je prispelo
malo člankov s tega
področja.

Promocija dogodkov na
fakulteti, pri katerih
sodelujejo gospodarstveniki,
s fotoreportažami

ZALOŽBA UP FM
30 dogodkov

35 dogodkov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Delno realizirano zaradi
zmanjšanja števila
zaposlenih.

Izdajanje znanstvene revije
Academica Turistica

UP ZRS
2 številki (2011)

2 številki

Realizirano.
Obrazložitev:
Izdani sta bili dve številki
revije, kot je bilo predvideno
v načrtu za leto 2012.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje odmevnosti
elektronskih publikacij z
objavo v prosto dostopnih
spletnih zbirkah

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
/

Objave v vsaj eni spletni
zbirki

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Postopki za vključitev še
trajajo.

Promocija Založbe Univerze
na Primorskem

Promocija fakultete in
založniške dejavnosti prek
promocijskih gradiv

ZALOŽBA UP
/

Udeležba na sejmih in
predstavitvah

Realizirano.

ZALOŽBA UP FM
5 gradiv

10 gradiv

Delno realizirano.
Obrazložitev:

(2010)

Zaradi kadrovskih
sprememb sta bili izdani
samo 2 gradivi
Dva sejma

Vsaj trije sejmi ali podobne
prireditve

Delno realizirano.

6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012

6.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

321

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Zaradi zmanjšanja števila
zaposlenih se je založba
udeležila 1 posveta.

Vzpostavitev znanstvene
založbe UP PEF

UP PEF
Založba še ni vzpostavljena

Vzpostavljena založba

Delno realizirano.

Komentar
UP FM
UP FM ima lastno znanstveno založbo, katere dejavnost je usmerjena predvsem v izdajanje
znanstvenih monografij, zbornikov znanstvenih konferenc in znanstvenih revij, poleg tega pa izdaja
tudi učbenike in drugo študijsko literaturo v podporo izobraževalnemu delu na fakulteti ter za namen
promocije raziskovalnih dosežkov UP FM. Posebej odmevna je mednarodna znanstvena revija
Managing Global Transitions, ki izhaja v angleščini, uveljavila pa se je tudi revija Management, ki
izhaja v slovenščini in angleščini. Tako je bilo izdanih devet novih znanstvenih monografij. Izšle so štiri
številke 10. letnika znanstvene revije Managing Global Transitions: International Research Journal. In
izšle so štiri številke 7. letnika znanstvene revije Management.
UP FM je v letu 2012 izdala informativno letno glasilo Magnet 2012 z novo podobo in s spremenjeno
vsebino ter z drugačno dinamiko izhajanja. Novi Magnet, ki je izšel v začetku leta 2012, je mozaik
najbolj zanimivih dogodkov ter najodmevnejših izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti UP FM v letu
2011. UP FM je izdala tudi novo informativno brošuro Študijski programi UP FM 2. stopnje.
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6.11.6 UNIVERZITETNE KATEDRE
Povezovanje visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev
ene ali več disciplinarnih področij pri izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega dela Univerza na
Primorskem uresničuje tudi s pomočjo univerzitetnih kateder.
Univerzitetne katedre spodbujajo usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo članic na
disciplinarnem področju, ki ga predstavljajo.
Univerzitetna katedra je organizacijska oblika na področju stroke na ravni univerze, ki prvenstveno
deluje kot koordinacijsko telo določene stroke na univerzi in povezuje katedre članic.
Posamezna univerzitetna katedra je pri svojem delu strokovno avtonomna, v svojem delovanju pa
odgovarja senatu univerze.
Na disciplinarnih področjih, ki jih predstavlja, univerzitetna katedra spodbuja usklajeno in povezano
izobraževalno in raziskovalno delo članic univerze.
Naloge univerzitetne katedre so zlasti:
- obravnava strokovnih vprašanj s področja dejavnosti katedre;
- skrb za spremljanje izvajanja ter razvoj izobraževalnega ter raziskovalnega dela v sodelovanju s
članicami;
- strokovna koordinacija med člani univerzitetne katedre;
- svetovanje članicam o kadrovski zasedbi visokošolskih učiteljev, znanstveni delavcev ter
visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev na področju dejavnosti univerzitetne katedre;
- svetovanje članicam pri nabavi znanstvenoraziskovalne in druge opreme ter strokovne literature,
potrebne za razvoj disciplin, ki jih predstavlja;
- vzpostavljanje stikov in izmenjave s sorodnimi organizacijskimi oblikami na drugih univerzah;
- obveščanje organov univerze in članic univerze o svojem delovanju.
V okviru UP so bile ustanovljene naslednje univerzitetne katedre:
- Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost,
- Katedra za pravo,
- Katedra za podjetništvo,
- Katedra za trženje in tržno komuniciranje.
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6.11.7 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP FAMNIT
UP FAMNIT je v letu 2012 realizirala vse zastavljene cilje na področju izdajanja revij. Fakulteta je
soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica Contemporanea«, ki je v letu 2011
dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI. V letu 2012 pa je bil dosežen uspeh tudi pri uvrstitvi
Biltena, ki ga UP FAMNIT izdaja samostojno; revija se je uvrstila na seznam revij, ki niso vključene v
mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij
ARRS.
UP FAMNIT bo tudi v prihodnje nadaljevala s soizdajateljstvom revije »Ars Mathematica
Contemporanea«, nadaljevala bo tudi s samostojnim izdajanjem revije »BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v zdravstvu«.
UP PEF
UP PEF je v letu 2012 delno izpolnila planirani cilj vzpostavitve lastne znanstvene založbe UP PEF. V
skladu kadrovsko in finančno strukturo je UP PEF za izdajanje znanstvenih monografiji in drugih
publikacij sklenila dogovor o sodelovanju z eno izmed dveh univerzitetnih založb Univerze na
Primorskem - Univerzitetno založbo Annales. Z UP ZRS, pri katerem deluje infrastrukturna enota
Univerzitetna založba Annales, je bil tako sklenjen dogovor o zagotavljanju storitev te založbe za
potrebe izdajanja tiskanih medijev – znanstvenih monografskih zbirk in znanstvenih periodičnih
publikacij. Tako je bila izoblikovana posebna edicija Annales Ludus, v okviru katere je UP PEF v letu
2012 izdala več monografij.
UP FTŠ – Turistica
Posebnega načrta založniške dejavnosti za leto 2012 nismo imeli. Kljub temu smo v sodelovanju z
novoustanovljeno Založbo UP izdali en učbenik, v sodelovanju z založbo Anales pa en učbenik in eno
številko revije Academica Turistica. V sodelovanju z Založbo UP se pričakuje povečana aktivnost na
področju izdaje knjig in drugih publikacij.
UP FVZ
UP FVZ presega zastavljene cilje, zadane v Letnem programu dela za leto 2012. Komisija za
založništvo UP FVZ deluje, pripravljeni so načrti izdaje študijskih gradiv in drugih publikacij za leto
2013. UP FVZ ima člana uredniškega odbora Založbe UP, ki aktivno sodeluje z Založbo. V letu 2012
je UP FVZ v sodelovanju z Založbo UP izdala dve publikaciji, tj. knjižni zbornik Študentske konference
in elektronski zbornik Slovenski dan dietetike. V letu 2012 je UP FVZ v sodelovanju z Založbo Annales
izdala tudi znanstveno monografijo Razsežnosti kakovostnega staranja.
UP ZRS
UP ZRS izpolnjuje zastavljene si cilje na področju sodelovanja z okoljem, posebej gospodarstvom in
lokalnimi skupnostmi, kot sestavni del strategije za izpolnjevanje cilja povečanja svoje prepoznavnosti,
in sicer je tudi v letu 2012 nadaljeval svoje sodelovanje z že ustaljenimi partnerji. Sedanje obdobje
gospodarske krize sicer ni naklonjeno povečevanju obsega projektnega financiranja in naročanja
storitev s strani podjetij in lokalnih skupnosti. V prihodnje bo potrebno se temeljiteje posvetiti prenosu
znanja in raziskovalnih rezultatov v okolje, posebej oblikovanju konkretnih rešitev in storitev za
podjetja in lokalne skupnosti, ki bi bile usmerjene v povečanje inovativnosti in kakovosti zato, da bo
tako UP ZRS kot podjetništvo in lokalne skupnosti zmogle krizo preseči in dočakati njen konec s
primernimi znanji in kompetencami za novi razvojni cikel. Področje drugih dejavnosti, to je zlasti
delovanje na trgu, postaja vse večjega pomena zaradi zmanjševanja javnih virov financiranja, tako
lokalnih kot nacionalnih in evropskih. UP ZRS bo moral potencirati to razsežnost svojega delovanja in
povečati učinkovitost na tem področju, vključno v založniški dejavnosti. Navedeno pa nikakor ne
pomeni, da se bo raziskovalna in druga dejavnost prilagajala edino tržnim razmeram in potrebam
gospodarstva, ampak nasprotno mora tržno področje biti komplementarno temeljnim dejavnostim.
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7. SKRB ZA KAKOVOST
UP namenja pozornost razvoju in skrbi za kakovost, ki je poudarjena tudi v Srednjeročni razvojni
strategiji 2009–2013. Najpomembnejši elementi na področju kakovosti so:
- spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic,
- oblikovanje in kazalnikov kakovosti univerze,
- zagotovljeno delovanje delovnih teles za področje kakovosti,
- evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav,
- spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti študija;
- spremljanje zadovoljstva déležnikov študijskega procesa,
- informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice in univerze;
- vključevanje študentov v proces upravljanja in evalvacije kakovosti,
- zagotavljanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom,
- zagotavljanje enakih možnosti študija za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi,
- spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami,
- skrb za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih,
- spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo,
- strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja,
- posveti in delavnice o kakovosti,
- sodelovanje v organizacijah in mrežah na nacionalni in mednarodni ravni,
- obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic,
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Podelitev nagrad Sklada za
znanstveno odličnost

Priprava in sprejem
Programa razvoja kulture
kakovosti na UP na področju
raziskovanja

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja

Zaposljivost diplomantov

Kakovostno in učinkovito
izvajanje dejavnosti inštituta

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Podeljene nagrade za
študijsko leto 2009/2010 (3)

Podelitev nagrad za
študijsko leto 2010/2011

Realizirano.

Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)

Sprejet Program razvoja
kulture kakovosti na UP na
vseh organih UP in njegovo
uresničevanje

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013.

UP FVZ
Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, 2010;
vrednost:4,1

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, vrednost:4,5
(povprečna skupna ocena
zadovoljstva z izvedenimi
izobraževanji na lestvici od 1
– zelo nezadovoljen do 5 –
zelo zadovoljen)

Realizirano.

Zaposljivost diplomantov –
analiza izvedena novembra/
decembra 2010 s strani UP
FVZ je pokazala stopnjo
zaposljivosti diplomantov
med 97 – 98% (ocena).

90% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
Zdravstvena nega in
Dietetika (delež je izračunan
glede na udeležbo v anketi
zaposljivosti diplomantov UP
FVZ)

Realizirano.
Obrazložitev:
Iz Analize zaposljivosti in
zaposlenosti diplomantov je
razvidno, da je zaposlenih
93,3% diplomantov UP FVZ.

UP IAM
Pridobivanje mnenj
zaposlenih o delu na
inštitutu

Analiza mnenj

Delno realizirano.

Izvedba ankete

Obrazložitev:
Na UP IAM ni bila izvedena
anketa o zadovoljstvu, saj je
vprašanje o zadovoljstvu
eno od vprašanj poročila
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
raziskovalcev, ki ga oddajajo
konec leta. Pri pregledu
pripomb ni bilo opaziti večje
potrebe po izvajanju
dodatne ankete.

Uvajanje kakovosti in
odličnosti na inštitutu

Pridobitev certifikata ECQA
Certified EU Project
Manager ene zaposlene

Uspešna pridobitev
certifikata

Realizirano.

Dolgoročni cilj: 2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Priprava in sprejem
Programa razvoja kulture
kakovosti na UP na področju
izobraževanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)
Sprejeta Strategija
izobraževanje UP 20112015

Priprava Poslovnika
kakovosti UP

Ciljna vrednost v letu 2012

Poslovnik kakovosti še ni
pripravljen (sprejet Pravilnik
o evalvaciji na UP)

Sprejet Program razvoja
kulture kakovosti na UP na
vseh organih UP in njegovo
uresničevanje

Nerealizirano.

Poslovnik kakovosti sprejet
na vseh organih UP

Nerealizirano

Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013.

Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013. v letu
2013 so bile sprejete
spremembe Pravilnika o
evalvaciji UP.

Podelitev nagrad Sklada za
pedagoško odličnost
Podaljšanje akreditacije
Univerze na Primorskem

Zagotovitev enakih možnosti
za študij za študente s
posebnimi potrebami

Podeljene nagrade za
študijsko leto 2009/2010 (3)

Podelitev nagrad za
študijsko leto 2010/2011
UP REKTORAT, ČLANICE UP

Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto:2003)

Pripravljena, sprejeta in
oddana vloga za podaljšanje
akreditacije Univerze na
Primorskem za obdobje
sedem let na Nacionalni
agenciji RS za kakovost v
visokem šolstvu

Realizirano.

Pravilnik o študentih s
posebnimi potrebami

Na vseh področjih
zagotavljanje enakih
možnosti študentov s
posebnimi potrebami za
študij

Delno realizirano.

Kazalniki kakovosti Univerze
na Primorskem

Sprejeti izpopolnjeni
kazalniki kakovosti (za št.
leto 2012/13) in obrazec za
samoevalvacijsko poročilo

Realizirano.

Samoevalvacijsko poročilo
UP za študijsko leto
2008/2009, predlog
Samoevalvacijskega
poročila UP za študijsko leto
2009/2010

Samoevalvacijsko poročilo
članic UP za študijsko leto
2010/2011

Delno realizirano.

Akcijski načrt za izboljšave

Samoevalvacijsko poročilo
je bilo sprejeto; akcijski načrt
za izboljšave pa kot del
Samoevalvacijskega
poročila in Letnega poročila

Izvedena usposabljanja za
delo s študenti s PP
Sodelovanje z Društvom
študentov invalidov
Slovenije

Evalviranje dejavnosti
univerze in članic UP

Realizirano.

Obrazložitev:
Skrb za študente s
posebnimi potrebami je
zagotovljena, izvedena so
bila tudi izobraževanja. V
postopku dopolnitve je še
pravilnik.

Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
o delu.

Spremljanje zagotavljanja
kakovosti UP – študentska
anketa na UP

Spremljanje zagotavljanja
kakovosti UP – zadovoljstvo
zaposlenih na UP

UP REKTORAT, PEDAGOŠKE ČLANICE UP
Redna letna izvedba
anketiranja študentov UP ter
pripravljeno poročilo o
anketiranju

Letna izvedba anketiranja
študentov za študijsko leto
2011/2012 ter poročilo o
anketiranju na pedagoških
članicah UP

Realizirano.

Pravilnik o izvajanju ankete
o zadovoljstvu zaposlenih na
UP

Letna izvedba anketiranja
zaposlenih ter priprava
poročila za leto 2012

Delno realizirano.
Obrazložitev :
Anketiranje zaposlenih še
vedno izvajajo le
posamezne članice. Razlog
je tudi v dejstvu, da na ravni
UP ni omogočeno eanketiranje.

Spremljanje zagotavljanja
kakovosti UP - zaposlenost
diplomantov UP

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Posodobitev obstoječih
študijskih programov

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa
informacij od kabineta
dekana do vseh notranjih in
zunanjih javnosti
Pridobitev mnenj študentov
o študiju na UP

Navodila za anketiranje
diplomantov UP
Izvedena analiza
zaposljivosti diplomantov UP
(april 2011)

Izvedena Analiza o
zaposlenosti diplomantov
UP v letu 2012

Realizirano.

UP FAMNIT
Pridobitev mnenj študentov
o zadovoljstvu s študijem na
fakulteti

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

Realizirano.

Pridobitev kakovostnih
informacij za reševanje
morebitnih težav ter
izboljševanje izvedbe
študijskih programov

Ustrezna informiranost
koordinatorjev študijskih
programov s potekom
izvedbe študijskih
programov

Realizirano.

UP FTŠ – Turistica
Spremljanje učinkovitosti
obstoječih študijskih
programov iz vidika 3 ciljnih
skupin

Opravljena analiza odziva
diplomantov, izvajalcev in
gospodarstva na obstoječe
programe

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila izvedena
anketa med študenti
Turistice, zaključki so bili
dani vodstvu Turistice.

UP FVZ
Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, 2010;
vrednost:4,1

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, vrednost:4,5
(povprečna skupna ocena
zadovoljstva z izvedenimi
izobraževanji na lestvici od 1
– zelo nezadovoljen do 5 –
zelo zadovoljen)

Realizirano.

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa
informacij preko delovanja v
vseh organih, delovnih in
posvetovalnih telesih UP
FVZ.

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa
informacij preko delovanja v
vseh organih, delovnih in
posvetovalnih telesih UP
FVZ.

Realizirano.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

Letna izvedba anketiranja
študentov za študijsko leto
2011/2012

Realizirano.

Poročilo o anketiranju na
pedagoških članicah UP
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Dolgoročni cilj: 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Priprava in sprejem
Programa razvoja kulture
kakovosti na UP na
mednarodnem področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)
Sprejet program
internacionalizacije UP 2010
- 2013

Izvedba zunanje evalvacije
UP PEF kot pogoja za
podaljšanje akreditacije UP
PEF

Ciljna vrednost v letu 2012

Sprejet Program razvoja
kulture kakovosti na UP na
vseh organih UP in njegovo
uresničevanje

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013.

UP PEF
Izvedena zunanja evalvacija:
0

Izvedena zunanja evalvacija:
1

Realizirano.
Obrazložitev:
Ker je bila UP PEF
ustanovljena istočasno z
UP, je UP PEF vključena v
enoten postopek podaljšanja
akreditacije celotne UP.
Tako je UP PEF sodelovala
pri pripravi vloge za
podaljšanje akreditacije UP,
v postopku le-te pa je bila
izvedena tudi zunanja
evalvacija celotne UP.

Vzpostavljanje sistema
kakovosti na osnovi modela
EFQM na UP PEF

Aktivnosti za uvedbo modela
EFQM še niso izvedene

Izvedene aktivnosti za
uvedbo modela EFQM

Nerealizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je v letu 2011
sodelovala pri vzpostavljanju
sistema kakovosti na
osnovni modela EFQM na
UP. Ker na UP v letu 2012 ni
bilo izvedenih tovrstnih
aktivnosti, tudi na UP PEF ni
prišlo do izvedbe izvedbenih
nalog za nadaljevanje
vzpostavljanja zgoraj
navedenega sistema.

Izvedba študentske ankete
UP PEF

Izvedena študentska anketa
za študijsko leto 2010/2011:
1

Izvedena študentska anketa
za študijsko leto 2011/2012:
1

Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedene so bile vse
aktivnosti v zvezi z izvedbo
Študentske ankete za
študijsko leto 2011/2012

Priprava samoevalcijskega
poročila UP PEF

Vzpostavljanje sistema

Pripravljeno
samoevalvacijsko poročilo
UP PEF za študijsko leto
2010/2011: 1.

Pripravljeno
samoevalvacijsko poročilo
UP PEF za študijsko leto
2011/2012: 1

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je konec leta 2012
po spremenjenih navodilih
UP pripravila in sprejela
Samevalvacijsko poročilo za
izobraževalno dejavnost UP
PEF za študijsko leto
2011/2012. Za ostala
področja samoevalvacije pa
mora UP PEF v začetku leta
2013 izpolniti le ustrezne
kazalnike, ki jih je sprejel
Senat UP, ti pa bodo
vključeni v skupno
Samoevalvacijsko poročilo
UP.

UP FTŠ - Turistica
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
kakovosti na osnovi modela
odličnosti EFQM

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Izobraževanje tajnika šole
za potrebe uvajanja modela
odličnosti EFQM

Ciljna vrednost v letu 2012
Uvedba modela odličnosti
EFQM na vseh nivojih
članice
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi spremembe
delovnega mesta nosilca
modela odličnosti EFQM na
članici (odhod na DM na
rektorat) uvedba modela
miruje.

Vzpostavljanje sistema
kakovosti

Obstoječa študentska
anketa ocenjevanja dela
izvajalcev pedagoškega
procesa

Povečati odzivnost
študentov za 25%

Forum za predloge izboljšav
(postavljen in delujoč)

Povečati obisk foruma s
strani študentov in
zaposlenih za vsaj 50%

Delno realizirano.

Povečana učinkovitost
doseganja ciljev za vsaj 10%
po uvedbi sistema za
kontrolo

Skrbniki programov so se
pogovorili s študenti in
poročali.

Ideja o sistemu za sprotno
preverjanje in pravočasno
prilagajanje delovnih prioritet
za doseganje zastavljenih
ciljev

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Študentske ankete so bile v
sistemu UP aktivirane ob
koncu prvega semestra.

Obrazložitev:

Dolgoročni cilj: 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Reorganizacija delovanja
Službe za kakovost UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Vzpostavljena Služba za
kakovost znotraj Sektorja za
izobraževanje in kakovost

Učinkovito izvajanje nalog
službe za kakovost UP

Realizirano.
Obrazložitev:
Vzpostavljena je bila
samostojna služba za
kakovost izven Sektorja za
izobraževanje.

Dolgoročni cilj: 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Priprava in sprejem
Programa razvoja kulture
kakovosti na UP na področju
vodenja in upravljanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)
Sprejeta Kadrovska
strategija UP za
raziskovalce za obdobje
2010- 2014 z Akcijskim
načrtom za implementacijo

Sprejet Program razvoja
kulture kakovosti na UP na
vseh organih UP in njegovo
uresničevanje

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Aktivnosti v letu 2012 so bili
usmerjene v podaljšanje
akreditacije UP. Cilj se
prenese v leto 2013.

Izvedeno usposabljanje za
ocenjevalce po modelu
odličnosti EFQM
Oddana prijava UP na
državno nagrado za
kakovost – PRSPO, prejeta
posebna diploma (dec.
2011)
Uvajanje modela odličnosti

UP FGO
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
EFQM

/

Ciljna vrednost v letu 2012
Uvajanje modela odličnosti
na nivoju članice.
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica je še v
ustanavljanju.

Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Vzpostavitev procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM

Vzpostavitev procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM

UP FHŠ
Postopki zagotavljanja
kakovosti

Nadaljevanje z izvajanjem
uveljavljenih postopkov
zagotavljanja kakovosti

Delno realizirano.

Izvedeno usposabljaje
ocenjevalcev (2) za model
odličnosti EFQM

Aktivno uvajanje modela
odličnosti EFQM

Delno realizirano.

UP FM
Zaposleni, ki so seznanjeni z
načeli EFQM v letu 2011: 3

Zaposleni, ki so seznanjeni z
načeli EFQM v letu 2012:
seznaniti vse zaposlene v
strokovnih službah UP FM.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ker je UP FM del UP, je
vzpostavitev procesov
smiselna le, če so
vzpostavljeni na ravni
celotne organizacije. Ker UP
ni pristopila celostno k
vzpostavitvi procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM, se UP FM v letu
2012 ni odločila za ta
pristop.

UP UK
Zaposleni, ki so
seznanjeni z načeli EFQM v
letu 2011: 0

Zaposleni, ki so seznanjeni z
načeli EFQM v letu 2012: 1

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila v UK UP
delno zaposlena v.d.
direktorja (0,5 FTE). Do
ostalih predvidenih
zaposlitev ni prišlo zaradi
ZUJF-a.

Priprava srednjeročne
razvojne strategije in vizije
članice UP ob upoštevanju
strategije in vizije UP

UP UK nima sprejete lastne
strategije, vizije

Potrditev, sprejem
srednjeročne razvojne
strategije, vizije

Realizirano.

Izvedba letnih razgovorov z
zaposlenimi

Letni razgovori izvedeni

Izvedeni letni razgovori z
vsemi zaposlenimi

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila v UK UP
delno zaposlena v.d.
direktorja (0,5 FTE). Do
ostalih predvidenih
zaposlitev ni prišlo zaradi
ZUJF-a.

Vključevanje zaposlenih v
upravljanje in aktivna
komunikacija z njimi

Redni skupni sestanki vodje
z zaposlenimi

Vključitev zaposlenih v
upravljanje

Nerealizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bila v UK UP
delno zaposlena v.d.
direktorja (0,5 FTE). Do
ostalih predvidenih
zaposlitev ni prišlo zaradi
ZUJF-a.

Uvajanje modela odličnosti
EFQM

UP ZRS
V letu 2011 Univerza na

Uvajanje modela odličnosti

Delno realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Uvajanje modela odličnosti
EFQM

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Primorskem kandidirala za
nagrado za odličnost
PRSPO - EFQM

Ciljna vrednost v letu 2012
na nivoju članice
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
V poslovanje UP ZRS se
postopoma po posameznih
področjih uvaja model
odličnosti EFQM.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Uvajanje modela odličnosti
na nivoju članice.

/

Realizirano.

Dolgoročni cilj: 6. Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Spremljanje poklicne poti
diplomantov

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ - Turistica
Ustanovljen Alumni klub,
klub mentorjev in klub
partnerjev

Zagon delovanja Alumni
kluba (vsaj 50% pokritost
diplomantov, kluba
mentorjev in kluba
partnerjev )

Delno realizirano .
Obrazložitev:
Klub mentorjev stagnira,
ostala cilja realizirana.

UP FVZ

Zaposljivost diplomantov
Zaposljivost diplomantov –
analiza izvedena novembra/
decembra 2010 s strani UP
FVZ je pokazala stopnjo
zaposljivosti diplomantov
med 97 – 98% (ocena).

Spremljanje poklicne poti
diplomantov

Ciljna vrednost v letu 2012

90% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
Zdravstvena nega in
Dietetika (delež je izračunan
glede na udeležbo v anketi
zaposljivosti diplomantov UP
FVZ)

Realizirano.
Obrazložitev:
Analiza ankete zaposljivosti
in zaposlenosti diplomantov
UP FVZ pokaže na 93,3%
zaposlenost.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
/

Izvajanje aktivnosti priprave
študentov na trg dela in
zaposlovanje

Realizirano.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Priprava srednjeročne
razvojne strategije in vizije
članice UP ŠD ob
upoštevanju strategije in
vizije UP

Vključitev zaposlenih,
študentov in zunanjih
deležnikov v razvoj članice
UP ŠD z namenom
doseganja trajne koristi za

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP ŠD
UP ŠD nima sprejete lastne
strategije, vizije

Potrditev in sprejem

Delno realizirano.

srednjeročne razvojne

Obrazložitev:

strategije, vizije

Ker so temeljni cilji UP ŠD
vezani na pridobitev novih
nastanitvenih možnosti in
približanje standarda
drugim javnim ŠD v RS, je ta
aktivnost UP ŠD vezana na
sredstva RS. Zato so bili
drugi cilji, ki so odvisni od
UP ŠD izpostavljeni in
zapisani med novo
oblikovanimi cilji oz.
kazalniki UP.

Občasno vključevanje
zaposlenih, študentov in
zunanjih deležnikov

Vključenost vseh omenjenih
deležnikov v navedene
procese

Delno realizirano.

Redni skupni sestanki vodje
z zaposlenimi

Vključenost zaposlenih v
upravljanje

Delno realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

vse deležnike
Spremljanje zagotavljanja
kakovosti UP ŠD – izvedba
letnih razgovorov z
zaposlenimi

Letni razgovori izvedeni

Izvedeni letni razgovori z
vsemi zaposlenimi

Realizirano.

Spremljanje zagotavljanja
kakovosti UP ŠD – mnenja
študentov in drugih
deležnikov

Ni uvedena »knjiga pritožb,
predlogov in pohval«

Ukrepanje in izboljšanje
poslovanja na podlagi
vpisanih pritožb, pohval in
predlogov vseh deležnikov

Realizirano.

Spodbujanje
profesionalnega razvoja
zaposlenih z razumevanjem
znanja, spretnosti in
kompetenc za doseganje
vizije organizacije in
osebnega razvoja

Izvedena izobraževanja
posameznih zaposlenih

Izvedena izobraževanja
posameznih zaposlenih

Delno realizirano.

Dodatna – na usposabljanju
pridobljena znanja in
veščine v zvezi z odličnostjo
poslovanja za vse zaposlene

Obrazložitev:
Knjiga se nahaja v pisarni
UP ŠD, na podlagi pripomb
zavod ukrepa, prav tako
ukrepa na podlagi pripomb
iz anket, ki so vzpostavljene
tako za študente stanovalce,
kot tudi za turiste - v času
turistične sezone.

Obrazložitev: V okviru
finančnih zmožnosti zavoda
so izvedena usposabljanja in
izobraževanja

Spodbujanje uresničevanja
temeljnih vrednot in krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi
Zagotavljanje prožnosti
organizacije z namenom
obvladovanja sprememb in
zagotavljanja izboljšav in
razvoja

Toga organiziranost in težko
obvladovanje sprememb in
zagotavljanje izboljšav in
razvoja

Prožnejša organizacija, ki
obvlada spremembe in
zagotavlja izboljšave in
razvoj

Realizirano.

Ocenjevanje in nagrajevanje
zaposlenih

Ocenjevanje in nagrajevanje
v skladu s predpisi

Ocenjevanje v skladu s
predpisi in uvedba dodatnih
oblik formalnega in
neformalnega nagrajevanja

Realizirano.

Vključevanje zaposlenih v
upravljanje in aktivna
komunikacija z njimi

Občasni skupni sestanki
vodje in vseh zaposlenih

Vključitev zaposlenih v
upravljanje

Realizirano.

Upravljanje finančnih virov v
skladu s strategijo in
izvajanjem procesov

Finančni viri so le delno
upravljani v skladu s
strategijo in izvajanjem
procesov

Finančni viri upravljani v
skladu s strategijo in
izvajanjem procesov

Realizirano.

Posamezni ukrepi za
trajnostno upravljanje

Trajnostno upravljanje z viri

Uvedba trajnostnega
upravljanja s premičninami
in nepremičninami ter
naravnimi viri

Obrazložitev: Majhno število
zaposlenih se hitro prilagaja
različnim situacijam, se
medsebojno nadomešča in
obvlada spremembe

Obrazložitev:
Z zaposlitvijo lastne
računovodkinje so bili
vzpostavljeni mehanizmi in
ukrepi za upravljanje
finančnih virov. Zavod
najmanj 4x letno analizira
stanje financ in se hitro
prilagodi dani situaciji.
Izvedenih je bilo več
ukrepov za zmanjšanje
tveganj pri finančnem
poslovanju.
Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedena so bila predavanja,
ki so jih izvedli lastni
zaposleni; poskusno je bilo
nameščenih nekaj košev za
ločevanje odpadkov.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Zagotavljanje sodobne
tehnologije za izboljševanje
delovanja organizacije

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Zastarela tehnologija, ki
onemogoča izboljševanje
delovanja organizacije

Ciljna vrednost v letu 2012
Sodobna tehnologija
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano:
Obrazložitev:
Z uvedbo eVŠ je bil uveden
sodoben inf. sistem, ki bo v
poskusnem obratovanju in
odpravi težav zagotavljal
boljšo organizacijo dela in
evidence.

Upravljanje informacij in
znanja v podporo
uspešnemu odločanju

Ni upravljanja informacij oz.
je le osnovno

Sodobno upravljanje
informacij

Realizirano.
Obrazložitev:
Brez uvedbe posebnega
direktorskega sistema je
zavod vzpostavil podatke in
evidence do nivoja, da
omogočajo hitro in pravilno
ukrepanje ter so v odporo
odločitvam.

Izboljšanje procesov in
njihovo upravljanje

Ni izveden popis procesov in
posledično jih je težko
upravljati

Izveden popis procesov in
sodobno upravljanje le teh

Realizirano.
Obrazložitev :
Za potrebe izračuna višine
izpada prihodkov s strani
MIZKŠ je bil pripravljen
natančen popis postopkov
za posamezno delovno
mesto oz. po nalogah, ki jih
določajo predpisi.

Uspešno uveljavljanje in
trženje storitev in kapacitet
članice UP ŠD

Delno trženje storitev in
kapacitet

Polna zasedenost

Realizirano.
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7.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
UP ima vzpostavljen sistem kakovosti, saj svojo dejavnost redno spremlja – tako v
Samoevalvacijskem poročilu kot tudi v Letnem poročilu o delu. Vse članice UP že od leta 2005 dalje
redno letno izvajajo samoevalacijo, in sicer na osnovi Pravilnika o evalvaciji UP (ki je bil dopolnjen v
letu 2012).
Na področju kakovosti je bila realiziranih večina ciljev (tako na ravni rektorata kot tudi članic). Na ravni
univerze je bila oblikovana samostojna Služba za kakovost, izvedena je bila Analiza zaposlenosti in
zaposljivosti diplomantov UP (vključena je bila tudi pridružena članica UP), sprejete so bile
spremembe Pravilnika o evalvaciji, ki določa, da članice samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno
dejavnost pripravijo do 15. 12.; na ta način bo možna še hitrejša odprava ugotovljenih pomanjkljivosti.
Prav tako so bili na ravni univerze dopolnjeni kazalniki kakovosti (vhodni podatki (kazalniki) za
ocenjevanje kakovosti), kar bo omogočilo še večjo primerljivost podatkov med članicami. Veliko
pozornost je UP posvečala tudi nadgradnji obstoječega sistema tutorstva (dopolnitve Pravilnika o
tutorskem sistemu na UP; izvedena redna letna usposabljanja za tutorje, okrogla miza na temo
tutorstva za tuje študente), kar bo nadaljevala tudi v letu 2013. S ciljem izboljšanja študentske ankete
je bil dopolnjen tudi anketni vprašalnik za študente, ki predvideva tudi spremljanje obremenitev
študentov skladno z ECTS; vprašalnik se bo začel uporabljati za anketiranje, ki bo izvedeno od
študijskega leta 2012/2013 dalje.
V letu 2012 se je UP aktivno pripravljala na podaljšanje akreditacije UP. Postopek je bil izveden
skladno z ZViS in Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Aktivnosti za pripravo vloge za podaljšanje akreditacije so se pričele v mesecu marcu 2012, julija 2012
je bila vloga poslana na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), avgusta pa
so bile poslane še zahtevane priloge v angleškem jeziku. Obisk skupine strokovnjakov, ki jih je
imenoval svet NAKVIS, je potekal v mesecu decembru. Poročilo skupine strokovnjakov je UP prejela
februarja 2013.
Na ravni univerze (rektorata) ostaja nerealiziranih še nekaj ciljev; tako se bo (tudi zaradi zgoraj
navedenih aktivnosti) priprava Poslovnika kakovosti in Programa razvoja kulture kakovosti prenesla v
leto 2013. Prav tako UP še ni uspela realizirati cilja, ki se nanaša na vzpostavitev enotnega
elektronskega sistema za anketiranje (tako študentov kot tudi zaposlenih). Zaradi navedenega tudi ni
bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih na ravni UP (anketo so sicer izvedle posamezne
članice). načrtujemo, da bomo cilj realizirali že v letu 2013, saj je UP pridobila sredstva Javnega
razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji
v letih 2012-2015, v okviru tega razpisa bo UP izvedla vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale k nadgradnji
obstoječega sistema kakovosti.
Pregled realizacije po članicah:
UP FHŠ
UP FHŠ je kljub upoštevanju racionalizacijskih ukrepov skrbela za kakovostno izvedbo študijskih
programov, za večjo prehodnost študentov in za povečevanje raziskovalnega in razvojnega dela ter
povezav z okoljem, saj na ta način lahko dosega prepoznavnost in konkurenčnost tako v slovenskem
kot tudi v mednarodnem prostoru.
UP FAMNIT
UP FAMNIT v letu 2013 načrtuje sprejem Poslovnika kakovosti, ki bo natančneje popisal, opredelil in
nadgradil vse postopke na ravni fakultete. Prav tako v načrtujejo ustanovitev Alumni kluba, ki bo
fakulteti omogočil nadaljnje kakovostne stike z diplomanti.
UP FM
UP FM izobraževalni ter znanstveno-raziskovalni in razvojni proces, ki jih načrtuje, izvaja, spremlja in
ocenjuje vsako študijsko leto. Kazalniki in ocena izvedbe izobraževalnega procesa so za posamezno
študijsko leto zapisani v Samoevalvacijskem poročilu za izobraževalno dejavnost, kazalniki in ocena
izvedbe raziskovalnega procesa pa v Poročilu o raziskovalni dejavnosti.
UP PEF
UP PEF je na področju skrbi za kakovost izvedla večino planiranih kratkoročnih ciljev. Vzroki za delno
realizacijo ali nerealizacijo določenih kratkoročnih letnih ciljev so bili v dejavnikih izven UP PEF. Zaradi
vseh aktivnosti na področju kakovosti, predvsem pa zaradi imenovanja novega prodekana, v katerega
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delovno področje spada ravno področje kakovosti, je bilo v letu 2012 pričakovati intenzivne aktivnosti
v smeri sistematičnega spremljanja kakovosti na vseh delovnih področjih dela fakultete. Žal do tega ni
prišlo, po vsej verjetnosti tudi zaradi zasedenosti prodekana z drugimi področji dela (znanstvenoraziskovalno delo), na katerih se prav tako odvija veliko aktivnosti. Ob imenovanju novih prodekanov
po izvolitvi novega dekana v letu 2013, je zato za pričakovati spremembo področij dela prodekanov,
po vsej verjetnosti v smeri imenovanje prodekana, ki bo pokrival samo področji kakovosti in razvoja.
UP FTŠ Turistica
Komisija za kakovost in evalvacijo je v letu 2012 izvedla obširno anketo, v kateri so skrbniki študijskih
programov v sodelovanju s študenti pripravili ocene študijskih programov. Izpostavljene so bile dobre
strani študijskih programov, slabe strani in predlogi za izboljšave. Rezultati so bili predstavljeni dekanu
FTŠ, zbrani zaključki pa tudi na pedagoškem sestanku vsem zaposlenim. Postopki prenove študijskih
programov so v teku. S ciljem povečanja kakovosti bo potrebno v proces sprejemanja odločitev še bolj
vključiti ugotovitve in zaključke Komisije za kakovost in evalvacijo in njene predstavnike.
UP FVZ
UP FVZ formalni sistem zagotavljanja kakovosti skladno s sprejetimi ukrepi zagotavljanja enotnega
sistema kakovosti na ravni celotne UP, še vzpostavlja. Fakulteta ima jasno določene cilje kakovosti na
področju izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela, strokovnega dela, mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja ter zavoda v celoti. Spremljanje in analiziranje podatkov, pregled
uresničevanja zastavljenih ciljev ter sprejeti predlogi za izvedbo ukrepov izboljšanja posameznega
področja delovanja fakultete se odražajo v sprejetih dokumentih Letnega programa dela in finančnega
načrta, Letnega poročila in Samoevalvacijskega poročila.
UP ZRS
UP ZRS v poslovanje postopoma po posameznih področjih uvaja model odličnosti EFQM. V letu 2012
je UP ZRS podvzel številne ukrepe za racionalizacijo in transparentnost dela. V letu 2012 so po
zgledu centra za upravljanje projektov pristopili k oblikovanju službe za nacionalne projekte in
kontroling. V prihodnje se članica zavzema k nadaljevanju omenjene prakse na vsa področja
poslovanja in s tem k zagotavljanju kakovosti svojih storitev.
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8. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

Revizija in dopolnitev
srednjeročnega načrta
investicij oziroma priprava
novega srednjeročnega
načrta investicij

Veljavni srednjeročni načrt
investicij v letih 2009-2013:
neusklajen z dejanskim
stanjem

Sprejem revidiranega
oziroma novega
srednjeročnega načrta
investicij

Realizirano.

Novogradnja Objekta A
(CMK in del programa UP
FAMNIT) v Univerzitetnem
kampusu Livade v Izoli pridobitev uporabnega
dovoljenja

Izvedena GOI dela - bruto
4.240,79 m² novozgrajenih
prostorov bruto površine
objekta

Dokončanje GOI del

Delno realizirano

Izvedba tehničnega
pregleda

Obrazložitev:

Novogradnja objekta B v
Univerzitetnem kampusu
Livade v Izoli – pridobitev
gradbenega dovoljenja

Izdelala se je projektna
dokumentacija za
novogradnjo objekta
površine 5.354,03 m² ,
5.168,84 m² bruto garažnih
površin in 3.555,18 m²
zunanje ureditve

Pridobitev odločbe o
oprostitvi plačila
komunalnega prispevka

Nerealizirano.

Pridobitev manjkajočih
soglasij

Ker ni bilo možno definirati
lokacije trafo postaje, ki je
vezana na izdajo soglasja
upravljavca, posledično zato
ni bilo možno pridobiti
gradbenega dovoljenja.

Izdelala se je projektna
dokumentacija za
novogradnjo 282 ležišč na
8.043,81 m² bruto, 2.549,97
m² bruto garažnih površin in
5.212,46 m² zunanje
ureditve

Sklenitev služnostnih
pogodb za začasno
navezovalno cesto

Nerealizirano.

Pridobitev odločbe o
oprostitvi plačila
komunalnega prispevka

Zaradi nerešenih lastniških
razmerij med Občino Izola in
TPC d.o.o. in posledično UP
ni bilo možno skleniti
služnostnih pogodb za
navezavo na začasno cesto,
prav tako ne definirati
lokacije trafo postaje, ki je
vezana na izdajo soglasja
upravljavca, posledično zato
ni bilo možno pridobiti
gradbenega dovoljenja.

Novogradnja študentskih
domov v Univerzitetnem
kampusu Livade – pridobitev
gradbenega dovoljenja

Pridobitev uporabnega
dovoljenja za 4.240,79 m2

Pridobitev gradbenega
dovoljenja

Pridobitev manjkajočih
soglasij
Pridobitev gradbenega
dovoljenja

Novogradnja objektov v
Univerzitetnem kampusu
Sonce v Kopru – pridobitev
gradbenega dovoljenja

Izdelala se je projektna
dokumentacija za
novogradnjo objektov
skupne površine bruto
41.482 m²

Izvedba revizije projektne
dokumentacije
Pridobitev odločbe o
oprostitvi plačila
komunalnega prispevka
Pridobitev gradbenega
dovoljenja
Novelacija investicijske
dokumentacije in ocene
možnosti javno-zasebnega
partnerstva

Obrazložitev:
Srednjeročni načrt investicij
UP za obdobje 2012 – 2016
(št. 3761-01/2012 z dne
5.11.2012) je UO UP sprejel
na svoji 11. Redni seji dne
26.11.2012.

Zaradi izpada proračunskih
sredstev za leto 2012 za
investicije je bilo potrebno
pristopiti k racionalizaciji
investicije in prerazporejanju
virov financiranja.
Posledično so nastale
zamude v izvajanju.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Delno realizirano
Obrazložitev:
Vezano na novelo ZGO
revizija projektne naloge ni
bila več potrebna, pridobila
se je odločba o oprostitvi
plačila komunalnega
prispevka, zaradi izpada
sredstev s strani MIZKŠ je
bilo nadaljevanje aktivnosti
na projektu vprašljivo zato
se gradbeno dovoljenje ni
pridobilo, prav tako se ni
izdelala novelacija
investicijske dokumentacije
in ocene možnosti javnozasebnega partnerstva
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
katera definira tudi vire
financiranja.

Novogradnja študentskih
domov v Univerzitetnem
kampusu Sonce v Kopru –
pridobitev gradbenega
dovoljenja

Izdelala se je projektna
dokumentacija za
novogradnjo 326 ležišč na
11.155 m² površine v treh
stolpičih

Izvedba revizije projektne
dokumentacije
Pridobitev gradbenega
dovoljenja
Novelacija investicijske
dokumentacije in ocene
možnosti javno-zasebnega
partnerstva

Nadomestna gradnja
Objekta Drevored 1. maja v
Izoli – izdelava programske
naloge

Nedefiniran program v bruto
1069 m² v obstoječem in
praznem objektu

Rekonstrukcija Palače
Baseggio v Kopru –
pridobitev uporabnega
dovoljenja

Nezaseden objekt brez
programa in opreme

Rekonstrukcija objekta
»Servitski samostan« v
Kopru – izdelava
programske naloge

Nedefiniran program v
praznem objektu uporabne
površine neto 4.457 m²

Izvedba investicijskih
vzdrževalnih del
nepremičnin v uporabi UP

Evidentiranih 65 potreb za
izvedbo investicijskih
vzdrževalnih del

Izdelava nove programske
naloge

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vezano na novelo ZGO
revizija projektne naloge ni
bila več potrebna, pridobila
se je odločba o oprostitvi
plačila komunalnega
prispevka, zaradi izpada
sredstev s strani MIZKŠ je
bilo nadaljevanje aktivnosti
na projektu vprašljivo zato
se gradbeno dovoljenje ni
pridobilo, prav tako se ni
izdelala novelacija
investicijske dokumentacije
in ocene možnosti javnozasebnega partnerstva
katera definira tudi vire
financiranja.
Nerealizirano.
Obrazložitev:
K realizaciji ni bilo možno
pristopiti do sprejema
Srednjeročnega načrta
investicij UP za obdobje
2012 – 2016, ki je okvirno
definiral program in terminski
plan.

842 m² neto rekonstruiranih
površin

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi preprojektiranja je
bilo potrebno izvesti
pogajanja za dodatna dela, v
katerih so bili ocenjeni
stroški previsoki in je bilo
potrebno opraviti
racionalizacije, da bi bila
investicija v okvirih
načrtovane vrednosti.
Posledično so nastale
zamude v izvajanju.

Izdelava nove programske
naloge

Nerealizirano
Obrazložitev:
K realizaciji ni bilo možno
pristopiti do sprejema
Srednjeročnega načrta
investicij UP za obdobje
2012 – 2016, ki je okvirno
definiral program in terminski
plan.

Izvedba vsaj 16 investicijskih
vzdrževalnih del

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi drastičnega znižanja
sofinacerskih sredstev s
strani MIZŠ ni bilo možno
izvesti investicijskih
vzdrževalnih del v
zastavljenem obsegu,
izvedlo se je 6 investicijsko
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
vzdrževalnih del.
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8.1 GRADNJA. OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
Univerzo na Primorskem, kot najmlajšo izmed treh državnih univerz, pestijo težave povezane s
pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje tako pedagoške kot tudi raziskovalne dejavnosti, prav
tako je zaskrbljujoče pomanjkanje študentih postelj. Za reševanje prostorske problematike je bil na 11.
redni seji UO UP sprejet Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016.
Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016 delno ohranja posamezne projekte kot tudi
umešča nove, predvsem zaradi stanja javnih financ v Sloveniji. Za zagotavljanje prostorov za
raziskovalno in pedagoško dejavnost se je pristopilo k aktivnostim za nakup objekta »Stare pošte«, na
Glagoljaški ulici 8 in objekta »Galeb« na Kettejevi ulici 1 v Kopru. Te prostore članica UP že uporablja
na podlagi najemnih pogodb, s predvidenim nakupom pa se zagotavlja racionalnejša poraba sredstev
in možnost boljše prilagoditve prostorov študijski in raziskovalni dejavnosti.
Za reševanje akutnega problema študentskih ležišč, si je v letu 2012 UP že prizadeva pridobiti
lastništvo ali upravljanje nad Objektom 3 na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, ki bi po obnovi nudil 47
študentskih postelj. Na resorno ministrstvo je bila poslana projektna naloga v tej zvezi.
V Srednjeročnem načrtu investicij je načrtovana tudi preučitev drugih možnosti: za čim hitrejšo
pridobitev novih študentskih postelj v objektih javno zasebnega partnerstva na Vojkovem nabrežju in
možnosti za odkup celotnega objekta na Trgu Brolo 12 od zasebnih lastnikov za potrebe UP FM, ki ga
sedaj uporablja na podlagi najemne pogodbe.
Prav tako je UP z Mestno občino Koper (MOK) že pristopila k podpisu pisma o nameri za brezplačni
najem bivšega Koloseja z možnostjo preureditve. Z MOK se bodo preučile tudi možnosti odkupa
palače Totto ex Gavardo – stari vrtec na Kidričevi ulici, ali drugih ustreznih prostorov glede na
prostorske potrebe in prostorske danosti. Za UP PeF pa bi se po izpeljani preselitvi UP FM v lastniške
prostore, obnovil objekt na Cankarjevi 5. Prav tako dokument predvideva nadaljevanje z investicijskimi
aktivnostmi v obeh kampusih v skladu z danimi finančnimi možnostmi proračuna RS.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK:
Po prekinitvi gradbene pogodbe zaradi insolventnosti in nato stečaja glavnega izvajalca del
Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d. se dela nadaljujejo s posameznimi izvajalci s katerimi ima UP
direktno sklenjene pogodbe. Zaradi izpada proračunskih sredstev za leto 2012 za investicije je bilo
potrebno pristopiti k racionalizaciji investicije in prerazporejanju virov financiranja. Posledično so
zaradi tega nastale zamude v izvajanju. Delno so se izvedla gradbeno – obrtniška dela, priklop na
komunalno infrastrukturo ter zunanja ureditev. Izvedena je bila montaža vseh oken in zunanjih vrat, in
je torej objekt zaprt in zaščiten pred vremenskimi in drugimi zunanjimi vplivi.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študenti domovi:
Cesta, ki je predvidena kot prometna povezava študentskih domov v Univerzitetnem kampusu Livade
(iz Južne ceste do Prešernove ceste preko parkirišča trgovine SPAR), v času izdelave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja še ni bila zgrajena, zato je bilo potrebno skleniti
služnostne pogodbe za začasno navezavo objekta na kategorizirano javno cesto. Pri preveri izhodišč
iz ZK je bilo ugotovljeno, da le-ta poteka preko parcele, ki ni v lasti Občine Izola zato ni bilo možno
pridobiti brezplačne služnosti. V letu 2012 se je izdelala nova trasa navezovalne ceste, ki poteka
preko parcel izključno v lasti Občine Izola.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B:
Pri pridobivanju soglasja za priklop na el. omrežje se je izkazalo, da objekta ni možno priklopiti na
obstoječe okoliške trafo postaje. V nadaljevanju so se skupaj z Občino Izola proučevale možnosti
potencialnih lokacij za umestitev trafo postaje na območje Univerzitetnega kampusa Livade. Zaradi
manjkajočega soglasja gradbenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti.
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce:
Pridobljena so bila vsa soglasja na projektno dokumentacijo, načrtovana revizija PGD dokumentacije
se ni izvedla, ker v skladu z novelo Zakona o graditvi objektov le-ta ni več potrebna. Po sprejetim
proračunu RS za leti 2013, 2014 za dokončanje izdelave projektne dokumentacije ni bilo namenjenih
nič sredstev iz integralnega proračuna RS, zato je UP bila prisiljena razvezati pogodbo s projektanti; v
sodni mediaciji je tako s projektanti dosegla konsenz glede nadaljevanja izdelave naslednjih faz
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dokumentacije, ko bodo za to na voljo namenska sredstva, posledično se zato v letu 2012 tudi še ni
podala vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na UE Koper. V letu 2012 je bila pridobljena odločba
Mestne občine Koper o oprostitvi plačila komunalnega prispevka.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja in enaka
obrazložitev za Servitski Samostan v Kopru
Pogoj za izdelavo programske zasnove glede na trenutne potrebe UP je bilo potrebno določiti najprej
v Srednjeročnem načrtu investicij UP za obdobje 2012 – 2016. Le-ta je bil sprejet v novembru mesecu
zato se v letu 2012 ni pripravila nova programska naloga.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
V letu 2012 se je najprej pristopilo k dokončanju izdelave projektne dokumentacije; zaradi odstopanj
projektantske ocene s pričakovano vrednostjo strojnih instalacij se je nato izvedlo preprojektiranje. Z
izvajalcem del se je izvedel postopek s pogajanji za novo naročena poznejša dela, vendar se zaradi
ugotovljenih nepravilnosti v prvotnem postopku ni sklenil aneks k pogodbi.
Več je razvidno iz Excelove tabele Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.
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8.2 NAKUP OPREME
Za leto 2012 so bile s strani članic in rektorata izkazane potrebe po nabavi opreme v obsegu:
11.500,00
EUR
rektorat v višini
11.068,50
EUR
UP FHŠ v višini
15.000,00
EUR
UP FM v višini
102.200,00
EUR
UP FAMNIT v višini
91.000,00
EUR
UP PEF v višini
40.900,00
EUR
UP FTŠ - Turistica v višini
104.575,00
EUR
UP FVZ v višini
403.687,00
EUR
UP ZRS v višini
326.050,00
EUR
UP IAM v višini
21.000,00
EUR
UP ŠD v višini
pri čemer so navedene potrebe vključevale tudi sofinancerska sredstva MIZKŠ (NRP 3211-10-0001 Nakup opreme povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, pp 5473, konto 4323). Ker v letu 2012 s
strani MIZKŠ ni bilo pričakovati sofinancerskih sredstev na NRP 3211-10-0001 - Nakup opreme
povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, (pp 5473, konto 4323) iz tega namena načrtovanih
nakupov s strani rektorata in članice UP ni bilo možno realizirati v načrtovanem obsegu, kar je bilo
razvidno že iz rebalansa LPD 2012, realizacija pa je prikazana v tabeli spodaj.
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1

UP FHŠ

UP FHŠ

UP FHŠ

1

1

računalniška
strojna oprema

oprema za
administrativi
proces

Skupaj

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

60.000

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

60.000

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

1.469

6.969

1.469

1.469

Delno realizirano zaradi pomanjkanja
sredstev

944

944

Delno realizirano zaradi pomanjkanja
sredstev

računalniška
strojna oprema

oprema za
pedagoško,
raziskovalno in
administrativi
proces

6.969

5.500

računalniška
programska
oprema;

programska
oprema za
pedagoški,
raziskovalni in
administrativni
proces

2.900

2.900

2.900

oprema - pohištvo

oprema za
pedagoško,
raziskovalno in
administrativi
proces

1.200

1.200

1.200

11.069

9.600

Skupaj

MIZK
Šdrug
o

Skupaj

MIZK
Šdrug
o

Drugi viri

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)
ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

Članica
UP FHŠ

REKTORAT

1

REKTORAT

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012

TABELA 33: NAKUP OPREME

0

1.469

11.069

Ni bilo realizirano

Nerealizirano zaradi pomanjkanja
sredstev

0

0

2.413

2.413
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UP FAMNIT

UP FAMNIT

1

1

4.000

3.000

1.000

4.000

Računalniška
oprema

Zamenjava
zastarele
računalniške
opreme

10.000

6.000

4.000

10.000

Učila – oprema za
razmoževanje

Zamenjava
okvrjenega
fotokopirnega
stroja

1.000

1.000

15.000

10.000

skupaj

5.000

15.000

ARRS

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

0

1.641

1.000

0

Skupaj

Nakup licenčnih
licenc za potrebe
pedagoškega leta

MIZK
Šdrug
o

Drugi viri

Računalniške
licence

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Skupaj

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

Članica
UP FM
UP FM

1
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Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)
Drugi viri

1

UP FM

1

UP FM

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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0

1.641

2.747

4.388

Nabavljena je bila samo oprema ki je
bila predvidena na projektih.

152

152

Zamenjava pokvarjene bliskavice.

2.899

4.540

Sekundarni
podatkovni
strežnik

Shranjevanje
10.000
varnostnih kopij na
sekundarni
lokaciji,
avtomatičen
prevzem dela v
primeru izpada
primarnega
strežnika

10.000

10.000

8.939

8.939

Osebni računalniki
zaposlenih

Vzpostavitev
2.800
pogojev za delo za
novo zaposlene

2.800

2.800

2.618

2.618
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714

Pohištvo in
oprema (študijska
soba za študente,
kabineti, pisarne)

Izboljšanje
pogojev za študij
in delo na fakulteti

2.666

Druga oprema

Zagotavljanje
pogojev za delo

Skupaj

UP FAMNIT

932

0

932

9.938

Skupaj

Drugi viri

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Skupaj

Drugi viri

MIZK
Šdrug
o

5.275

16.180
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Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)
ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Zagotavljanje
nemotenega
izvajanja
študijskega
procesa

UP FAMNIT*

1

Namen opreme

Laboratorijska
oprema za
izvajanje
pedagoškega
procesa na
študijskih
programih
Biodiverzitete,
Bioinformatike,
Sredozemskega
kmetijstva in
Biopsihologije

1

1

Oprema

Članica

Izboljšanje
pogojev za delo na
fakulteti

UP FAMNIT

Kritje okvar,
zamenjava stare
opreme

UP FAMNIT

1

UP FAMNIT

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

15.213

Nenačrtovani stroški zaradi okvar in
potrebe po zamenjavi opreme zaradi
vzpostavitve pogojev za izvajanje
študijske in raziskovalne dejavnosti.

5.070

Nabava nujne laboratorijske opreme
za izvajanje študijskega procesa.

714

714

5.070

1.734

2.666

4.013

3.211

7.224

Povečani stroški zaradi nujne opreme
v (zlasti) v predavalnicah.

3.604

409

4.013

Druga oprema, ki je bila nujna za
zagotovitev dela zaposlenih.

25.115

43.077

15.248

16.180

17.962

0
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5

0

Glej komentar pod tabelo.

Oprema - drugo
pohištvo

Pedagoška,
raziskovana in
druga oprema

20.000

20.000

20.000

16.509

16.509

Glej komentar pod tabelo.

Računalniška
oprema

Pedagoška,
raziskovalna in
druga oprema

24.000

24.000

24.000

20.812

22.611

Glej komentar pod tabelo.

Drugo

Skupna raba

3.000

3.000

3.000

962

962

Glej komentar pod tabelo.

55.000

55.000

38.283

40.082

55.000

0

ARRS

ARRS
0

1.799

1.799

0

Skupaj

0

skupaj

Drugi viri

Skupaj

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

8.000

MIZK
Šdrug
o

za pedagoški
proces

7.000

7.000

7.000

0

0

pomanjkanje virov

prenosni
računalnik;

za pedagoški
proces

5.200

5.200

5.200

3.045

3.045

pomanjkanje virov

profesionalni
projektor +
montaža

za pedagoški
proces

9.000

9.000

9.000

0

0

pomanjkanje virov in sprememba
prioritet

UP FTŠ

strežnik za
virtualizacijo

UP FTŠ

1

Namen opreme

8.000

MIZK
Šdrug
o

UP FTŠ

4

Oprema

Članica

8.000

UP PEF

Pedagoška
oprema

UP PEF**

1.

Drugi viri

1.

Oprema – šolska
učila, oprema
učilnic

UP PEF

1.

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

UP PEF

1.

344

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

UP PEF

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
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Drugi viri

Skupaj
6.971

sprememba prioritet

11.853

11.853

pomanjkanje virov in sprememba
prioritet

23.000

0

0

23.000

23.000

0

ARRS

ARRS

Skupaj

6.971

SKUPAJ

Drugi viri

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

Članica

za pedagoški
proces

UP FTŠ

sprememba prioritet

UP FTŠ

260

drugo*

1.800

0

UP FVZ

1

260

1.800

MIZK
Šdrug
o

zamrzovalna
skrinja -80

za potrebe
raziskovanja in
dela raziskovalne
skupine

12.936

12.936

12.936

12.914

12.914

Realizirano v januarju 2012

UP FVZ

1

za pedagoški
proces

računalnik z
opremo

1.800

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

1.577

za pedagoški
proces

MIZK
Šdrug
o

rotor za centrifugo

za potrebe
raziskovanja in
dela raziskovalne
skupine

3.142

3.142

3.142

3.142

3.142

Realizirano v januarju 2012

UP FVZ

2

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

2205-M Pas za
noge vel. M
Segufix

za izvedbo
študijskega
programa
Zdravstvena nega

60

60

60

0

UP FVZ

1

345

1.577

naprava za
neprekinjeno
napajanje 3000VA
(rack montaza);

UP FTŠ

2

UP FTŠ

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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2204-M Pas za
roke M Segufix

za izvedbo
študijskega
programa
Zdravstvena nega

35

35

35

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.
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2

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

Članica
UP FVZ

1

za izvedbo
študijskega
programa
Zdravstvena nega

120

120

120

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

UP FVZ

1

2201-M Pas
osnovni vel. M
Segufix
Merilec za krvni
pritisk - pediatrični

za izvedbo
študijskega
programa
Zdravstvena nega

300

300

300

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

UP FVZ

1

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

1x OKSIMETER
SMART OX

za izvedbo
študijskega
programa
Zdravstvena nega

150

150

150

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

UP FVZ

9

MIZK
Šdrug
o

1x projektor

Posodobitev
učilnic

800

800

800

UP FVZ

8

MIZK
Šdrug
o

5x osebnih
računalnik

Posodobitev
zastarelih
računalnikov

4.000

4.000

4.000

UP FVZ

1
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Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

1x prenosni
računalnik

Posodobitev
učilnic

800

800

UP FVZ

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

1x osebni
računalnik

Za posodobitev
učilnic

800

800

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

579

Nabav vseh potrebnih računalnikov
nismo realizirali ukrepov ZUJF,
realizirali smo le 1 nabavo, ki je bila
nujna, zaradi zastarelega računalnika

800

0

Nabave nismo realizirali ukrepov
ZUJF

800

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF

579
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Pisarniško
pohištvo dekanat
8x omare, referat
predalčki, napisne
tablice,5
pisarniških stolov

Za potrebe
uprave, referata

10.006

10.006

10.006

2x ognjevarna
omara za referat

za potrebe
shranhevanja
osebnih map
študentov

1.435

1.435

1.435

Simulatorji in učila
zdravstvene nege

Nakup opreme za
učilnice,
predavalnice

0

UP FVZ

Izven
reb.

Klimatska naprava
za računovodstvo

za potrebe
reprezentance

0

149

Skupaj

10.559

Drugi viri

10.559

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Prenova in nabava 10.559
novih licenc
uporabljene
programske
opreme

Nabava licenc
programske
opreme

1.500

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Skupaj

Izven
reb.

UP FVZ

4

UP FVZ

UP FVZ

1

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Drugi viri

UP FVZ

1

Namen opreme

1.500

Za potrebe
uprave, referata.
Katedra za PS-D
in študentov

347

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

1.500

2x tiskalnik
UP FVZ

2

Oprema

Članica

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

149

Nabave 1 tiskalnika za potrebe
katedre za PS-D je bila realizirana iz
leta 2011. Naročilo je bilo izdano leta
2011, storitev pa realizirana in
plačana v letu 2012. Planiranih nabav
tiskalnikov v letu 2012 nismo
realizirali ukrepov ZUJF.

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF

1.509

Realizirali smo nabavo 4 omar,
pisarniškega pohištva za referat in
dekanat ter nabavo 2 stolov. Ostale
nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

0

Nabave nismo realizirali zaradi
ukrepov ZUJF.

6.136

6.136

Nabava učil (simulatorjev zdravstvene
nege) za potrebe študijskega
programa ZN, ki je bila planirana v
letu 2011 je bila zaradi menjave
vodstva naročena konec leta 2011 ter
posledično realizirana v začetku leta
2012.

1.474

1.474

Naprava je bila naročena že v letu
2011, realizirana pa v začetku leta
2012. Nabava klimatske naprave za
pisarno računovodstva je bila nujno
potrebna, saj se je pisarna zaradi
lege in slabe izolacije stavbe poleti
pregrevala , pozimi, pa je bilo v njej
mrzlo.

1.509
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1

Oprema za
Raziskovanje
Meduniverzitetni
center za beneško
zgodovino (Shared
Culture)

0

Mobilni laboratorij
(Pangea)

Raziskovanje

200.692

10.035

190.657

200.692

Opremitev
Informacijskega
centra v Rakitovcu
(Biodinet)

Raziskovanje

17.966

898

17.068

Vitrine za zbirko
primerkov živali in
rastline (Biodinet)

Raziskovanje

2.000

100

Oprema za DNA
analizo (Biodinet)

Raziskovanje

6.000

300

0

16.078

30.565

46.643

0

16.056

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

46.643

UP ZRS

UP FVZ
1

SKUPAJ

UP ZRS

1

MIZK
Šdrug
o

0

UP ZRS

1

za potrebe
reprezentance

MIZK
Šdrug
o

UP ZRS

1

Druga pisarniška
oprema: zgibalnik
papirja, luknjač
večje zmogljivosti,
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Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

UP ZRS

UP FVZ

Izven
reb.

Oprema

Članica

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

640

640

10.487

26.543

0

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

Oprema je bila naročena že v letu
2011, realizirana pa v začetku leta
2012. Zaradi potreb administrativnih
služb je bila nabavljena pisarniška
oprema, ki omogoča prihranitev časa
ob pripravi večjih količin dokumentov
za odpošiljanje (računov, opominov,
vabil, zgibank,…) ter luknjač večje
zmogljivosti zaradi potreb arhiviranja.

0

Delna nabava, preostanek bo
nabavljen v letu 2013

106.716

Zamude pri izvajanju projekta, nakup
bo izveden v letu 2013

17.966

0

Zamude pri izvajanju projekta, nakup
bo izveden v letu 2013

1.900

2.000

0

Zamude pri izvajanju projekta, nakup
bo izveden v letu 2013

5.700

6.000

0

Nižja nabavna cena od predvidenega

18.057

88.659
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Skupaj
703

Zamude pri izvajanju projekta, nakup
bo izveden v letu 2013

0

Deloma je bila nabava izvedena v letu
2012 in ne v letu 2011, kot je bilo
prvotno planirano

6.477

6.477

Delna nabava, preostanek bo
nabavljen v letu 2013

10.674

8.131

8.131

Nabava je bila izvedena v letu 2012
in ne v letu 2011, kot je bilo prvotno
planirano

0

4.560

4.560

Napačno planirano

0

Deloma je bila nabava izvedena v letu
2012 in ne v letu 2011, kot je bilo
prvotno planirano

2.906

Sprememba projekta zaradi nakupa
opreme, ki ni bila planirana

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

703

UP ZRS

Članica

Drugi viri

1

ARRS

1

Višja nabavna cena od predvidenega

UP ZRS

1

8.217

14.822

Računalnik (Diva)

Raziskovanje

697

697

697

UP ZRS

1

4.508

14.822

GPS naprava
(Diva)

Raziskovanje

474

24

451

474

UP ZRS

1

Material za
izvedbo
parazitološkega
dela in lovljenje
živali (Diva)

Raziskovanje

5.141

257

4.884

5.141

Material za
serološkomolekularne
metode za analizo
patogenov (Diva)

Raziskovanje

10.674

534

10.140

Raziskovanje

0

Mikroskop
(Biodinet)

Računalnik (Fides) Raziskovanje

2.375

Veternice
(Sigma2)

0

Raziskovanje

2.375

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

3.708

14.822

UP ZRS

1

MIZK
Šdrug
o

Raziskovanje

UP ZRS

1
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Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

nadgradnja za
mikroskop IFA
(Diva)

UP ZRS

1

UP ZRS

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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MIZK
Šdrug
o

2.375

0

869

2.037
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Skupaj

Drugi viri

ARRS

Skupaj

Drugi viri

ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

0

0

Oprema za
terensko delo čelade. svetilke
(Biodinet)

Raziskovanje

0

0

Računalnik
(ClusterPoliSEE)

Raziskovanje

0

0

Merilni sistem za
celovito
vrednotenje
živčno-mišičnih
funkcij trupa
(Aplikativni projekt
L5-4293)

Raziskovanje

0

0

10.680

10.680

EMG ojačevalci merilni podelementi
(Aplikativni projekt
L5-4293)

Raziskovanje

0

0

9.800

9.800

Skupaj

1

UP IAM

1

104

Oprema

Raziskovanje

UP ZRS

Članica
UP ZRS

Zunanji disk (Diva)

UP ZRS

1

MIZK
Šdrug
o

UP ZRS

1

MIZK
Šdrug
o

UP ZRS

1

računalniška in
programska
oprema

260.842

Oddelek DIST,
raziskovalno in
razvojno delo na
projektu E-Health

20.000

350

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

UP ZRS*

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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0

12.148

248.694

260.842

20.000

20.000
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0

43.465

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

182

182

Sprememba projekta zaradi nakupa
opreme, ki ni bila planirana

0

351

Neuveljavljeno v planu 2012

914

914

116.171

159.636

15.329

15.329

Porabljeno je bilo manj sredstev, ker
smo z uspešnim postopkom
naročanja dobili opremo za nižjo
vrenost od predvidene.
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6694

8757

Porabljeno je bilo manj sredstev za
nakup računalniške opreme zaradi
gospodarnega ravnanja.

Računalniška
oprema

Nakup opreme za
nove zaposlitve

4217

2063

2154

4217

3011

2154

5165

Prišlo je do manjšega odstopanja
zaradi ažuriranja v rebalansu, razlika
je del sprememb v zgornji vrstici.

programska
oprema

Oddelek DIST,
raziskovalno in
razvojno delo na
projektu Epodpora procesa
zdravstvene
oskrbe

30.000

30.000

30.000

0

0

Zaradi sprememb poteka projekta bo
oprema nabavljena v letu 2013 v
manjši meri, saj je bilo nekaj opreme
že nabavljene v sorodnem projektu in
bodo sredstva prerazporejena

oprema za
spremljanje
onesnaževanje
vode v zalivu

OT-za potrebe
raziskovalnega in
razvojnega dela
na projektu
Safeport

77.640

77.640

77.640

77.640

77.640

Podatek je bil v času priprave
rebalansa že znan, zato ni odstopanj.

oprema za
spremljanje
onesnaževanje
vode v zalivu

OT-za potrebe
raziskovalnega in
razvojnega dela
na projektu
Safeport

14976

14976

14976

14.976

14.976

Podatek je bil v času priprave
rebalansa že znan, zato ni odstopanj.

oprema za
spremljanje
onesnaževanje
zraka

OT-za potrebe
raziskovalnega in
razvojnega dela
na projektu
Safeport

25.264

25.264

25.264

22.567

22.567

Manjše odstopanje je zaradi uspešne
izvedbe javnih naročil, kjer so bili
zneski manjši od predvidenih. Razlika
bo prihranjena za vzdrževanje
opreme.

oprema za
spremljanje
onesnaževanje
zraka

OT-za potrebe
raziskovalnega in
razvojnega dela
na projektu
Safeport

27.000

27.000

27.000

20.136

20.136

Manjše odstopanje je zaradi uspešne
izvedbe javnih naročil, kjer so bili
zneski manjši od predvidenih. Razlika
bo prihranjena za vzdrževanje
opreme.

Skupaj

2.063

UP IAM

Drugi viri

20400

MIZK
Šdrug
o

ARRS

18250

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Skupaj

110

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Drugi viri

109

Namen opreme

2150

UP IAM
108

Oprema

20400

UP IAM

Članica

Nakup opreme za
nove zaposlitve

UP IAM

Računalniška
oprema

106

107

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

UP IAM

Izven
reb.

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

UP IAM

105

351

UP IAM

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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UP ŠD

1

pohištvo za ŠD
Koper

Zagotavljanje
ustreznih bivalnih
pogojev,
nemoteno
izvajanje
dejavnosti, boljše
počutje študentov
pri namestitvi.

12.000

pohištvo za ŠD
Portorož

Zagotavljanje
ustreznih bivalnih
pogojev,
nemoteno
izvajanje
dejavnosti, boljše
počutje študentov
pri namestitvi.

34.000

pohištvo za
recepcijo ŠD
Portorož in ŠD
Koper

Recepciji za
izvajanje poletne
dejavnosti,
oprema za
serviranje zajtrkov.

2.500

0

4.213

222.184

226.397

12.000

12.000

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

Skupaj

6.900

Drugi viri

6.900

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Skupaj

226.397

MIZK
Šdrug
o

ARRS

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

SKUPAJ

UP ŠD

1

Namen opreme

6.900

UP ŠD

1

merilnik za veter in OT-za potrebe
računalnik
raziskovalnega in
razvojnega dela
na projektu
Safeport

352

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)
Drugi viri

UP IAM*

111

Oprema

Članica

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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Manjše odstopanje je zaradi uspešne
izvedbe javnih naročil, kjer so bili
zneski manjši od predvidenih.

6.489,00 6.489

0

5.074

165.985

0

171.059

0 Delno realizirano.
Nabave so se izvedle zgolj v okviru
razpoložljivih sredstev (iz trga) in
glede na prioritete. Dobavljenih je bilo
21 stolov.

34.000

34.000

5.544

5.544 Delno realizirano.
Nabave so se izvedle zgolj v okviru
razpoložljivih sredstev (iz trga) in
glede na prioritete. Dobavljene so bile
garderobne stene, police - poličniki in
129 stolov.

2.500

2.500

0

0 Nerealizirano.
Nabave se niso izvedle zaradi izpada
sredstev MIZKŠ ter posledično
namenitve tržmih sredstev za
povečanje standarda študentov zato UP ŠD prilagodili za potrebe
recepcije staro opremo.
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UP ŠD*

UP ŠD

1

računalniška
oprema

Zamenjava
dotrajanih
računalnikov
(zaposlenih,
recepcije)

Pisarniško
pohištvo - uprava
UPŠD

Preureditev
pisarne zaradi
zagotavljanja
ustreznih delovnih
prostorov.

Dobava in
montaža
klimatskih naprav
v ŠD Portorož - 34
kosov

Zagotovitev
ustreznih bivalnih
pogojev, hlajenja v
ŠD Portorož;

SKUPAJ

1.500

Skupaj

Obrazložitev razlik med načrtom in
realizacijo

3.796

3.796 Realizirano.

0

1.910

1.910 Realizirano.

0

16.402

16.402 Realizirano.

0

0

50.000

1.500

Drugi viri

ARRS

MIZK
Šdrug
o

Skupaj

Drugi viri

ARRS

MIZK
Šdrug
o

1.500

50.000

353

Viri sredstev in njihov delež pri opremi Viri sredstev in njihov delež pri opremi
(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
v letu 2012 - realizacija (v EUR)

Vrednost opreme
v letu 2012 v EUR

Namen opreme

Oprema

Članica

Št. prioritete iz
programa dela za
leto 2012
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50.000

0

0

27.652

27.652

OPOMBA:
* Podatki iz tekstualnega dela letnega programa in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se razlikujejo pri podatkih, ki se nanašajo na opremo nabavljeno iz tržne dejavnosti. V izkazih po
denarnem toku so vrednosti zajete pri materialnih postavkah.
** Podatki iz tekstualnega dela letnega programa in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se razlikujejo pri podatkih, ki se nanašajo na opremo nabavljeno za izobraževano – raziskovalno
dejavnost, zato so ta sredstva v izkazih izvzeta iz investicijskega delo, so pa zajeta pri študijski dejavnosti.

Več je razvidno iz Tabele Načrt nakupa opreme za leto 2012 – plan in realizacija plana v Excelovi tabeli Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
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8.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Članice UP so glede na svoje potrebe iz naslova investicijskega vzdrževanja javnih visokošolskih
zavodov in opreme, ki se lahko sofinancira tudi s strani MVZT, v letu 2012 načrtovale za kar za
463.669,00 EUR investicijsko vzdrževalnih del in sicer:
14.000,00
EUR
rektorat v višini
48.600,00
EUR
UP FHŠ v višini
55.000,00
EUR
UP FM v višini
176.200,00 EUR
UP FAMNIT v višini
33.500,00
EUR
UP PEF v višini
10.900,00
EUR
UP FTŠ - Turistica v višini
77.000,00
EUR
UP FVZ v višini
29.300,00
EUR
UP ZRS v višini
19.169,00
EUR,
UP IAM v višini
pri čemer je investicijsko vzdrževalna dela z udeležbo lastnih sredstev načrtovala le UP FVZ in sicer v
višini 72.000,00 EUR. Glede na stanje javnih financ in investicij v Sloveniji in uveljavitve ZUJF-a so
članice v Rebalansu letnega programa Univerze na Primorskem za leto 2012 pri izvajanju investicijsko
vzdrževalnih del upoštevale svoje finančne zmožnosti.
Skladno z informativnimi podatki MIZKŠ za potrebe investicijskega vzdrževanja v objekte javnih
visokošolskih zavodov Univerze na Primorskem najprej namenil le 33.633,00 EUR kar je bilo načrtovano
v Rebalans letnega programa Univerze na Primorskem za leto 2012. Sredstva se bi članicam zagotovila
le v primeru sklenjene pogodbe z MIZKŠ. Le-ta je predhodno preveril ustreznost nabora investicijskih
vzdrževalnih del in UP posredoval prečiščen seznam investicijsko – vzdrževalnih del, pri čemer je
poudaril, da mora UP vlagati le v objekte, ki so v lasti UP in le v tiste najete prostore, ki imajo v najemnih
pogodbah določeno, da se investicijska vlaganja vračajo s pobotom najemnine oziroma z
najemodajalčevim vračilom vloženih sredstev v višini neamortizirane vrednosti ob prenehanju pogodbe.
Upoštevaje rešena lastniška razmerja ter stanje objektov v katerih se izvaja pedagoška dejavnost, so bila
nato sredstva v znižani višini 22.108,00 EUR razdeljena med članice UP za sledeče namene:
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva (preostala okna in vrata) za UP PEF,
zamenjava polken v računalniški učilnici in oken v kabinetu jezikoslovja za UP FM,
inv. vzdrževalna dela za obnovo el. instalacij v veliki predavalnici za potrebe UP FM,
sanacija kanalizacije v pritličju stavbe in preplastitev atrija fakultete s protizdrsno podlago za UP PEF.
Investicijsko vzdrževalna dela so se izvajala na objektih na lokaciji Cankarjeva 5, Koper za članici UP FM
in UP PEF, ki sta v brezplačni uporabi v skladu z 18. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem in sicer za:
- zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva (preostala okna in vrata) in s tem znižanje energetskih
stroškov v višini 3.308,00 EUR za poslovne prostore UP PEF, pri čemer je članica zagotovila lastna
sredstva v višini 893,96 EUR,
- zamenjavo polken v računalniški učilnici ter zamenjava oken v kabinetu jezikoslovja v višini 5.976,66
EUR za UP FM,
- obnovo el. instalacij v veliki predavalnici v višini 4.547,13 EUR za UP FM,
- sanacijo kanalizacije v pritličju stavbe in preplastitev atrija fakultete s protizdrsno podlago v višini
8.276,21 EUR za UP PEF, pri čemer je članica zagotovila lastna sredstva v višini 1.135,39 EUR.
S strani članice UP ŠD je bilo za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del za študentske domove v letu 2012
izkazanih 207.356,00 EUR potreb. Glede na obvestilo MIZKŠ in prejeti rebalans proračuna RS za 2012
pa bo UP za potrebe investicijskega vzdrževanja javnih študentskih domov je bilo najprej namenjenih le
10.306,00 EUR sofinancerskih sredstev s katerimi se je nameravalo izvesti sanacijo elektro omar
študentskih sob zaradi požarne varnosti in vgradnjo merilnikov v večjem obsegu, vendar je MIZKŠ
financiral le dela v višini 4.961,00 EUR, pri čemer je UP ŠD zagotovila lastna sredstva v višini 1.063,36
EUR ter izvedla dela v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.
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TABELA 34: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Št. prioritete
iz programa
dela za leto
2012

Članica

1

REKTORAT

1

Opis in vrsta del

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2012

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

UP FHŠ

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

2

UP FM

Investicijska dela
za obnovo el.
instalacij v VP

5.000

0

0

5.000

4.547

38

0

4.585

UP FM je realno
ocenila načrtovano
delo in pridobila
ugodnega
izvajalca.

3

UP FM

Polkna v
računalniški učilnici,
okna v kabinetu
jezikoslovk

6.000

0

0

6.000

5.977

50

0

6.027

Načrtovano IVD je
minimalno
preseženo od
ocenjene
vrednosti.

1

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

UP PEF

Sanacija
kanalizacije v
pritličju stavbe in
preplastitev atrija
fakultete s
protizdrsno podlago

5.133

2.667

0

7.800

8.276

1.136

0

9.412

Realizirano.

1.

UP PEF

Zamenjava
zunanjega
stavnega pohištva
(preostala okna in
vrata) in s tem
znižanje
energetskih
stroškov

0

14.500

0

14.500

3.308

894

0

4.202

Realizirano v
zmanjšanem
obsegu.

1

UP FTŠ

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

1

UP FVZ

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

1

UP ZRS

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

1

UP IAM

Glej komentar

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.

1

UP ŠD

Sanacija elektro

10.500

0

0

10.500

4.961

1.063

0

6.024

Glej komentar

Nerealizirano.

Delno realizirano.
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Št. prioritete
iz programa
dela za leto
2012

Članica

Opis in vrsta del

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2012
MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2012
MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

omar sob zaradi
požarne varnosti in
vgradnja merilnikov
porabljene
električne energije
v SD Portorož;
2

UP ŠD

SKUPAJ

Zagotovitev
ustreznih bivalnih
pogojev, hlajenja v
ŠD Portorož;

356

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
Obrazložitev:
MIZKŠ je odobrilo
zgolj sredstva v
vrednosti 4.961
EUR

30.820

0

0

30.820

17.707

0

17.707

Delno realizirano.
Obrazložitev:
MIZKŠ ni odobril
sredstev za
izvedbo zato so
UP ŠD investicijo
delno izvedli s
sredstvi trga v 34
sobah

57.453

17.167

0

74.620

27.069

20.888

0

47.957

Komentar
Zaradi odsotnosti sofinacerskih sredstev MIZKŠ ter zaradi ZUJF-a večina članic za investicije in investicijsko vzdrževanje v rebalansu LPD 2012 ni predvidela
sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del; le članica UP ŠD je delno izvedla ureditev hlajenja v ŠD Portorož iz sredstev lastne – tržne dejavnosti.
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8.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
Univerzo na Primorskem, torej vse članice, v zadnjih letih zaznamuje hitra rast študijske kot
raziskovalne dejavnosti, večanje števila študentov zato se srečujejo z vse večjo prostorsko stisko,
pomanjkanjem študentskih ležišč ter pomanjkanjem virov za financiranje investicijskega vzdrževanja
in nakupa nove opreme.
Zaradi uveljavitve ZUJF-a so članice bile primorane znižati porabo lastnih sredstev pri nakupu opreme
in izvedbi investicijsko vzdrževalnih del.
Pomanjkanje finančnih virov in posledično nezadostno vlaganje v nabavo nove opreme se odraža na
upadanju kakovosti pedagoškega in strokovnega dela zaposlenih oz. pri pridobivanju projektov v
sodelovanju z gospodarstvom.
Z ustrezno opremo bi bilo izvajanje svojih dejavnosti članicam nemoteno na vseh področjih dela.
Vodilo bi v lažje in učinkovitejše izvajanje izobraževalne in z njo povezanih podpornih dejavnosti.
Vse navedeno je popolno nasprotje od cilja sodobne in v prihodnost usmerjene univerze.

8. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

8.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
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9. KADROVSKI POROČILO
9.1 KADROVSKA POLITIKA
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje števila
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Število zaposlenih
registriranih raziskovalcev:
71

Število zaposlenih
registriranih raziskovalcev
:73

Realizirano.
Obrazložitev:
Na dan 31.12.2012 imamo
na UP FM 74 registriranih
raziskovalcev

UP FAMNIT
Število zaposlenih
raziskovalcev (5)

Število zaposlenih
raziskovalcev (6)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na dan 31.12.2012 je
zaposlenih manj
raziskovalcev od planiranih
(3 osebe oziroma 4,25 FTE).
Razlog za odstopanje je
predvsem v tem, da večina
pedagoških delavcev
opravlja raziskovalno delo v
okviru svojega delovnega
mesta (plačne skupine D). V
primerjavi s 30.6.2012 pa se
je število raziskovalcev
povečalo, razlog za to pa je
pridobitev raziskovalnega
projekta Interreg SlovenijaItalija 2007-2013.

UP FVZ
Število zaposlenih
raziskovalcev: v letu 2011
registriranih 13 zaposlenih,
ki delajo na projektih

Število zaposlenih
raziskovalcev: v letu 2012
registriranih 14 zaposlenih,
ki delajo na projektih

Realizirano.

UP ZRS
Konec leta 2011 zaposlenih
117 raziskovalcev

Konec leta 2012 zaposlenih
raziskovalcev 136

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število zaposlenih
raziskovalcev 31.12.2012:
103.
Vzrok je v prepovedi
zaposlovanja v javnem
sektorju na podlagi ZUJF-a
ter v izteku nacionalnih in
mednarodnih projektov v
letu 2012.

UP IAM
število zaposlenih
raziskovalcev :51

število zaposlenih
raziskovalcev :66

Delno realizirano.
Obrazložitev: Stanje
zaposlenih raziskovalcev na
dan 31.12. 2012 je nižje od
načrtovanega. Razlog je, da
se posameznim
raziskovalcem po zaključku
projekta ni podaljšalo
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
delovnega razmerja v duhu
varčevalnih ukrepov.

Povečati število
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev vključenih v
znanstveno raziskovalno
delo

UP FAMNIT
Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev (54)

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev (71)

Število visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki so
vključeni v raziskovalno delo
(45 na članicah UP ter 9 na
raziskovalnih organizacijah)

Ohranitev pedagoškoraziskovalne vpetosti
zaposlenih

Realizirano.
Obrazložitev:
Cilj je bil v celoti realiziran,
saj je večina pedagoških
delavcev vključena v
raziskovalni proces.
Raziskovalna dejavnost je
za pedagoške delavce
nujna, saj je eden izmed
pogojev za izvolitev v naziv.

UP FHŠ
Realizirano.

UP FVZ
Na fakulteti je 29
registriranih raziskovalcev

Na fakulteti bo registriranih
32 raziskovalcev

Realizirano.
Obrazložitev:
Na fakulteti je 33
registriranih raziskovalcev.

UP PEF
Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP PEF v
letu 2011: 0 oseb, delež
delovnih ur v FTE: 0,9 FTE.

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP PEF v
letu 2012: 0 oseb, delež
delovnih ur v FTE: 1,08 FTE.
Zaposlitev mladega
raziskovalca: 1 oseba, delež
delovnih ur v FTE:1 FTE.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP EF izkazuje le podatke o
FTE glede na zasedbo
delovnega mesta v plačni
skupini H. Tako je razvidno,
da je v tej skupini delež
zaposlitve le 0,62 FTE in 1
FTE na delovnem mestu
mladega raziskovalca.
Dejansko je delež dela na
projektih 1,24 FTE, saj so
javni uslužbenci za
raziskovalno delo
razbremenjeni dela na
delovnem mestu v plačni
skupini J v obsegu 0,62
FTE.
V skladu z navedenim je cilj
realiziran.

UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: število VU in VS, z
izvolitvijo v raziskovalni
naziv in registriranih v bazi
Sicris, ki sodelujejo na
projektih kot raziskovalci.
Na dan 31.12.2011: 35
matičnih VU in VS (od 43) v
bazi Sicris.
Na projektih vključenih:
- 7 VU in VS, registriranih

V l. 2012:

Delno realizirano.

-na projektih vključenih vsaj
10 VU in VS, v skupnem
obsegu vsaj 1 FTE (1700
RU)

Obrazložitev:
a dan 31.12.2012 je bilo v
raziskovalno skupino
Turizem UP FTŠ Turistice
vključenih 38 matičnih VU,
ki so registrirani v bazi
SICRIS.
V delo na potekajočih
projektih je bilo v letu 2012
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raziskovalcev v obsegu
0,75 FTE

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
skupno vključenih 6 VUraziskovalcev v skupnem
obsegu 1,02 FTE.

UP IAM
Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP :51

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP :66

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Obrazložitev:
Raziskovalni delavci se
vključujejo v pedagoški
proces predvsem na UP
FAMNIT.

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

UP REKTORAT
5 oseb, ki je pridobivalo
formalno izobrazbo,

4 osebe, ki bodo pridobivale
formalno izobrazbo

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 je bilo v proces
pridobivanja formalne
izobrazbe vključenih 6 oseb.

Strokovnega usposabljanja
se je udeležilo: 20 oseb,

Strokovnega usposabljanja
se bo udeležilo: 29 oseb,

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
na vseh področjih se je
strokovnega usposabljanja
udeležilo 12 oseb.

Tečajev in krajših
usposabljanj se je udeležilo:
30 oseb,

Tečajev in krajših
usposabljanj se bo
udeležilo: 30 oseb,

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
na vseh področjih in
pomanjkanja finančnih
sredstev se javni uslužbenci
niso udeležili tečajev in
krajših usposabljanj.

UP FHŠ
Število izobraževanj, ki so
se jim zaposleni pridružili
(18)

Število izobraževanj, ki so
se jim zaposleni pridružili
(19)

Realizirano

UP FM
Število zaposlenih vključenih
v izobraževanje: 2011, 4
(magistrski študij)

2 – vključena v
izobraževanje
2 – zaključek študija

Delno realizirano.
Obrazložitev:
1 je zaključil izobraževanje,
3 so vanj še vključeni.

UP FAMNIT
Število izobraževanj
zaposlenih (6)

Število izobraževanj
zaposlenih (26)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni so se v letu 2012
udeležili manjšega števila
izobraževanj in usposabljanj
od planiranih. Razlog so
predvsem varčevalni ukrepi
na ravni države (ZUJF).
Zaposleni v strokovnih
službah so se udeležili
manjšega števila
brezplačnih strokovnih
usposabljanj, vezanih na
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
področje dela posamezne
službe.

UP PEF
Število izobraževanj
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih v letu 2011:
29.

Število izobraževanj
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih v letu 2012:
39.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je upoštevala
varčevalne ukrepe na
državni ravni in tako
zmanjšala število
izobraževanj.

UP ZRS
Nezadostno število
izobraževanj zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih

Povečanje udeležencev na
strokovnih izobraževanjih za
50%

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni so se udeležili
raznih tečajev, usposabljanj
in seminarjev. Težava je v
omejenih sredstvih za
izpopolnjevanja in
izobraževanja zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih, zato se število
izobraževanje in
usposabljanje v primerjavi s
preteklimi leti ni povečalo.

UP IAM
število izobraževanj
zaposlenih :13

Število izobraževanj
zaposlenih : 13

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni na spremljajočih
delovnih mestih so se v letu
2012 udeležili manj
strokovnih usposabljanj od
načrtovanih zaradi
varčevalnih ukrepov na ravni
države (ZUJF) in zaradi
velike količine dela.
Zaposleni so se udeležili le
nekaj krajših brezplačnih
usposabljanj vezanih na
delo s projekti.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Vzpostaviti sistem
izobraževanja in
izpopolnjevanja zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na pedagoških in
raziskovalnih delovnih
mestih

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Administrativne službe niso
bile vzpostavljen, saj članica
ni bila ustanovljena

UP FM
Število zaposlenih vključenih
v izobraževanje: 2011, 7
izobraževalnih pogodb v
teku, 5 še ne zaključenih
izobraževalnih pogodb, 9
izobraževanj MR

4- zaključek DR študija, 1zaključek SPEC študija

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Uspešno so zaključi DR
študij trije zaposleni in en
zaposleni SPEC študij.

UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: število zaposlenih,
udeležencev na
izobraževanjih ločeno za

V letu 2012:

Realizirano.

- nespremenjen obseg

Obrazložitev:
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
pedagoške in strokovne
delavce, ločeno po vrstah
izobraževanja
V letu 2011: se je
izobraževalo oz.
usposabljalo na različnih
izobraževanjih 23 strokovnih
delavcev in 35 VU in VS.

Ciljna vrednost v letu 2012
formalnih izobraževanj
strokovnih delavcev
- nespremenjenem obseg
strokovnih usposabljanj za
delovno mesto.
- večji del finančnega
bremena pokritja stroškov
formalnega in strokovnih
izobraževanj bodo pokrivali
zaposleni sami (s projektov)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2012 so bili sklenjeni
aneksi k obstoječim
pogodbam o izobraževanju
za tiste zaposlene, ki so se
izobraževali za doseganje
višje stopnje formalne
izobrazbe, v katerih smo
podaljšali veljavnost
pogodbe, vendar smo vse
stroške izobraževanja
prenesli na zaposlene.
V letu 2012 se je tako za
pridobitev višje stopnje
izobrazbe izobraževalo 10
zaposlenih, od tega 5
pedagoških in 5 strokovnih.
Število udeležb na
strokovnih izobraževanjih,
vezanih na potrebe
delavnega mesta je ostala
na približno isti ravni kot v
letu 2011, s tem, da je bila s
sklepom dekana omejena
vrsta udeležb na
usposabljanjih in
sofinanciranje tovrstnih
usposabljanj . S tem se je
del finančnega bremena
prevalil na zaposlene same.
Poleg tega so se ta sredstva
črpala tudi iz projektov.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Pedagoško andragoška
usposobljenost in
usposobljenost za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Tečajev iz računalništva se
je udeležilo : 18 oseb

Tečajev iz računalništva se
bo udeležilo : 18 oseb

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
in pomanjkanja finančnih
sredstev se tečajev iz
računalništva javni
uslužbenci niso udeležili.
Izvedbo usposabljanja
načrtujemo v letu 2013.

UP FAMNIT
Prijava in opravljanje
usposabljanj.

Uspešno opravljena
usposabljanja.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2012 so se
pedagoško-andragoškega
usposabljanja udeležili javni
uslužbenci, ki so navedeno
izobraževanje potrebovali za
izvolitev v pedagoški naziv.
Usposabljanje za uporabo
IKT je bilo tudi realizirano, in
sicer za pedagoške delavce
za uporabo e-učilnice.

UP FHŠ
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Nizka udeležba zaposlenih
na pedagoško andragoških
usposabljanjih in
usposabljanjih za uporabo IT
v pedagoškem in delovnem
procesu (6)

Višja udeležba zaposlenih
na pedagoško andragoških
usposabljanjih in
usposabljanjih za uporabo IT
v pedagoškem in delovnem
procesu (12)
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Glede na spremembe Meril
za izvolitve se je zmanjšala
potreba po pedagoškoandragoških usposabljanjih

UP PEF
Število izobraževanj
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v letu
2011: 11.

Število izobraževanj
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v letu
2012: 66.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Pedagoško-andragoškega
usposabljanja za
visokošolske učitelje in
sodelavce UP sta se
udeležila dva visokošolska
sodelavca, da sta zadostila
enemu izmed pogojev za
izvolitev v naziv
visokošolskega učitelja.
Organizirana so bila tudi
druga izobraževanja npr.
za uporabo IKT v
pedagoškem procesu
(uporaba ŠIS-a, uporaba eokolja – Moodla,…) vendar
zaradi pomanjkanja interesa
ni bilo organiziranih toliko
izobraževanj kot predvideno.
Visokošolski učitelji in
sodelavci pa so se
udeleževali tudi drugih
izobraževanj, ki so bila
organizirana izven UP in UP
PEF.

UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: število zaposlenih
VU,VS in strokovnih
delavcev, udeležencev
pedal.-andrag. usposabljanj
in usposabljanj za uporabo
IT v pedagoškem in
delovnem procesu:
- pedagoško-andragoško
usposabljanje : 3
visokošolski sodelavci

V letu 2012:

Realizirano.

- pedagoško-andragoško
usposabljanja : 3 VS

Obrazložitev:

- interno usposabljanje za
uporabo IKT (uporaba eučilnice)
- internih delavnic za dvig
kakovosti visokošolskega
poučevanja: 25% VU in VS

- interno usposabljanje za
uporabo IKT (uporaba eučilnice): 5 udeležencev

V letu 2012 se je pedagoško
– andragoških usposabljanj
udeležilo 5 zaposlenih;
predvsem gre tu za
visokošolske sodelavce –
asistente, ki so se ponovno
izvolili v naziv asistenta ali
pa so bili prvič izvoljeni v
učiteljske nazive (v.
predavatelj, docent).

- interna usposabljanja za
dvig kakovosti: 15% VU in
VS
UP FVZ
10 zaposleni vključenih v
pedagoško andragoško
usposabljanje

Vključenost novo zaposlenih
in že zaposlenih v
pedagoško andragoško
usposabljanje (3)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi premajhnega števila
prijavljenih na Pedagoškoandragoško izobraževanje
UP PEF ni izvedel
usposabljanja. Na rektoratu
9. KADROVSKI POROČILO

9.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
UP ni bilo organiziranih IKT
izobraževanj za članice UP.

UP REKTORAT

Zadovoljstvo zaposlenih
anketiranje zaposlenih na
rektoratu- še ni izvedeno;

izvedena anketa o
zadovoljstvu zaposlenih;

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi drugih prioritetnih
nalog se anketiranje
zaposlenih na rektoratu v
letu 2012 ni izvedlo.

UP FHŠ
Povprečna stopnja
zadovoljstva zaposlenih na
podlagi anket o zadovoljstvu
zaposlenih na lestvici od 1
do 5

Povprečna stopnja
zadovoljstva zaposlenih na
podlagi anket o zadovoljstvu
zaposlenih na lestvici od 1
do 5

(3,3), odzivnost (42%)

(povprečno povišanje ocen
za 0,2), višja odzivnost
(50%)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Anketiranje zaposlenih se
izvaja, zato v času priprave
LP še ni podatkov za
izvedbo primerjave

UP FAMNIT
Zadovoljstvo zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov za
zaposlene (v 2010/11 povp.
vrednost za zadovoljstvo z
delom na članici: 4,4)

Zadovoljstvo zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov za
zaposlene (v 2011/12 povp.
vrednost za zadovoljstvo na
članici: 4,4)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Anketa v letu 2012 ni bila
izvedena, izvedena bo v letu
2013.

UP FTŠ - Turistica
V letu 2011 ni bila izvedena
anketa o zadovoljstvu
zaposlenih

Izvedena anketa

Realizirano.
Obrazložitev:
Izvedena je bila anketa o
zadovoljstvu zaposlenih.

UP FVZ
V letu 2011 ni bila izvedena
anketa

Izvedba 65 anket z vsemi
zaposlenimi (matični,
nematični)

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Ni zagotovljena
informacijska podpora
obdelave podatkov.

UP ZRS
Izvedba ankete v letu 2011 o
zadovoljstvu zaposlenih –
pozitivna ocena na delo
strokovnih služb in vodstva.

Pozitivni odzivi zaposlenih
na delo strokovnih služb in
vodstva.

Realizirano.
Obrazložitev:
Na podlagi ankete o
zadovoljstvu zaposlenih v
letu 2012 izhaja, da so bile
strokovne službe in vodstvo
pozitivno ocenjeni.

UP IAM
Anketa zaposlenih

Izvedena anketa

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Inštitut zadovoljstvo
zaposlenih ugotavlja sproti.
Z administrativnim osebjem
se sklicujejo redni tedenski
sestanki, z raziskovalnim
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
osebjem pa se predstojniki
oddelkov srečujejo na rednih
sestankih. Načrtujemo pa,
da bomo anketo izvedli v
letu 2013.

UP ŠD
Letni razgovori izvedeni,
anketa z zaposlenimi ni bila
izvedena

Zaposlenim delavcem
omogočiti osebnostni in
strokovni razvoj

Realizirano.

Redni skupni sestanki vodje
z zaposlenimi

Vključitev zaposlenih v
upravljanje

Kljub omejenim sredstvom je
bil dosežen pomemben
premik pri učinkovitosti dela,
saj se je ob zaposlitvi
računovodje delo med
zaposlenimi prerazporedilo,
z uvedbo e-VŠ pa tudi
optimiziralo (čeprav je bilo
še veliko težav zaradi
uvajanja projekta). Tako je
omogočen tudi osebnostni in
strokovni razvoj zaposlenih.

Obrazložitev:

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Izvedba vsakoletne ankete o
zadovoljstvu zaposlenih

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena

Preverjanje izpolnjevanja
pogojev za zaposlitev
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev

UP REKTORAT-Irene
V letu 2011 je Komisija za
izvolitve v nazive UP
obravnavala 151 vlog ter
pripravila osnutek
sprememb in čistopisa novih
meril za izvolitve v nazive.

V letu 2012 se bo
obravnavalo večje število
vlog zaradi priprave na nove
študijske programe.
Uskladitev izvajanja novih
meril na vseh članicah.

Realizirano.
Obrazložitev:
KIN UP je v letu 2012
obravnavala 114 vlog, kar je
sicer manj kot v letu 2011,
razlog pa je v tem, da je
Senat UP sprejel sklep o
avtomatičnem priznavanju
nazivov oseb, ki prihajajo iz
Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru in
Univerze v Novi Gorici in s
tem zmanjšal število vlog,
saj so odpadle vloge o
priznavanju nazivov iz zgoraj
omenjenih univerz. S
članicami se je izvedla
uskladitev novih meril, ki pa
se še nadaljuje.

UP FM
Število veljavnih habilitacij:
veljavnost poteče 11
visokošolskim nazivom ter
10 raziskovalnim nazivom

29 izvolitev:

Realizirano.

14 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev,

Obrazložitev:

15 raziskovalcev

UP FM je izvedla 29
postopkov izvolitev v naziv,
od tega 26 izvolitev v
visokošolski naziv in 23 v
raziskovalni naziv. Razlog
za odstopanja so
priznavanja naziva, plačniški
postopki, MR, potrebe UP
FM in predčasne izvolitve.

UP FVZ
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bo habilitiranih 30
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP ZRS
izvolitve v naziv v letu 2011
– 41

izvolitve v naziv v letu 2011
– 42

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Število zaposlitev v letu
2012 se je zmanjšalo in
posledično so se zmanjšalo
tudi število izvolitev v naziv 21.

Zaposlovanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov

UP REKTORAT
Nezadostno število
zaposlenih na področjih
kakovosti, investicij,
splošnega sektorja in
kabineta : 4

Zaposlitev 4 strokovnjakov
na področju kakovosti,
investicij , splošnega
sektorja in v kabinetu

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zardi uvedbe varčevalnih
ukrepov in sprejema ZUJF-a
se planirane zaposlitve niso
izvedle v celoti. V letu 2012
smo tako izvedli zgolj
zaposlitve strokovnjaka na
področju kakovosti . Na
sektorju za investicije pa
smo v mesecu decembru s
prerazporeditvijo iz članice
zaposlili strokovno
sodelavko, kot pomoč vodji
sektorja.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Zagotovitev ustrezne
številčne in izobrazbena
struktura zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih
Sodelovanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov posamezne
stroke

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bil ustanovljena.

UP FAMNIT
Vključevanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov posamezne
stroke v pedagoški proces
(16)

Vključevanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov posamezne
stroke v pedagoški proces
(14)

Realizirano.

UP PEF
Število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2011 (matično
zaposleni): 18*

Število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2012 (matično
zaposleni): 19*.

(*zajeti so redni in izredni
študentje na dodiplomskem
in podiplomskem študiju).

(*zajeti so redni in izredni
študentje na dodiplomskem
in podiplomskem študiju)

Realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je presegla
zastavljene cilje, saj je bilo
število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2012 (matično
zaposleni): 22*.
(*zajeti so redni in izredni
študentje na dodiplomskem
in podiplomskem študiju).

UP FVZ
V študijskem letu 2011/2012
je 10 študentov na
zaposlenega oz.

V študijskem letu 2012/2013
bo 12 študentov na
zaposlenega oz.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

pogodbenega
visokošolskega učitelja

pogodbenega
visokošolskega učitelja

Kazalnik: število priznanih
VU in strokovnjakov, ki so
sodelovali v študijskem
procesu:

V letu 2012:

Realizirano.

- 7-10 strokovnjakov s
področja turizma vključenih
v pedagoški proces
predvsem dr. študij. program
Inovativni turizem.

Obrazložitev:

V študijskem letu 2012/2013
je 13 študentov na
zaposlenega oz.
pogodbenega
visokošolskega učitelja
zaradi večjega števila
vpisanih študentov.

UP FTŠ - Turistica

V letu 2011 je v
pedagoškem procesu
sodelovalo 7 strokovnjakov s
področja turizma

- 20 strokovnjakov turistične
stroke in drugih
strokovnjakov realnega
sektorja sodeluje v Klubu
partnerjev Turistice in
organizacije FuTuristice

Zaradi varčevalnih ukrepov
in uveljavitve ZUJF-a sicer
ni bilo zaposlovanja tujih VU
za izvedbo študijskih
programov, predvsem zaradi
omejenih sredstev za
izvajanje študijskih
programov.
Kljub temu so bili priznani
VU in zunanji strokovnjaki v
velikem vključeni v izvedbo
študijskih programov vseh
stopenj na UP FTŠ Turistici.
Tako je bilo vključenih 47
gostujočih strokovnjakov
turistične stroke in iz
gospodarstva.
Na 3. stopnji na novem
študijskem programu je
predvideno sodelovanje več
zunanjih strokovnjakov tudi
na podlagi razpisov, ki jih je
prijavila in dobila UP FTŠ
Turistica in ki zagotavljajo
del sredstev za pokritje
honorarjev in stroškov teh
strokovnjakov tako iz
slovenskega kot
mednarodnega turističnega
in s turizmom povezanega
gospodarstva.
V letu 2012 so bile
organizirane 4 okrogle mize
FuTuristice, na katerih je
sodelovalo 27 predstavnikov
lokalnih skupnosti,
turističnega gospodarstva in
uprave.

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

UP ŠD
Redko udeležba zaposlenih
na seminarjih (udeležba na
5 seminarjih in 1 tečaju)

Dodatna – na usposabljanju
pridobljena znanja in
veščine v zvezi z odličnostjo
poslovanja za vse zaposlene

Realizirano
Obrazložitev:
Kljub omejenim sredstvom je
bila omogočena zaposlenim
udeležba na nekaj
seminarjih; udeleženci pa so
prenesli nova znanja na
ostale zaposlene.
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Opomba:
UP PEF
** Kratkoročni cilje - Sodelovanje priznanih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov posamezne stroke- UP PEF, pri sprejetem
rebalansu LPD 2012 je v polju ciljna vrednost za leto 2012, prišlo do očitne pisne napake, navedeno je bilo št. študentov na
visokošolskega učitelja v letu 2012 (matično zaposleni: 190, namesto 19*. Popravi se tekst in doda besedilo (*zajeti so redni in
izredni študentje na dodiplomskem in podiplomskem študiju)
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Vključevanje VU in
raziskovalcev s tujih univerz
v izobraževalno in
znanstveno –raziskovalno
delo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Vključevanje priznanih tujih
priznanih visokošolskih
učiteljev in strokovnjakov
posamezne stroke v
pedagoški proces (16)

Vključevanje priznanih tujih
priznanih visokošolskih
učiteljev in strokovnjakov
posamezne stroke v
pedagoški proces (14)

Realizirano.

UP FHŠ
Število vključenih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev s tujih univerz
v izobraževalno in
znanstveno raziskovalno
delo (5)

Število vključenih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev s tujih univerz
v izobraževalno in
znanstveno raziskovalno
delo (7)

Realizirano.

UP FM
Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - incoming
(2011): 17

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - incoming
(2012): 18

Realizirano:

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2011): 18

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2012): 19

Delno realizirano:

Obrazložitev:
Realiziranih je bilo 10
izmenjav na področju
pedagoškega dela. Na
fakulteti je bilo vključenih
manjše število pedagoških
sodelavcev iz tujine.

Obrazložitev:
Realiziranih je 13 izmenjav.
Predvidevamo, da je manjše
število od načrtovanega
posledica manjšega obsega
sredstev, ki so namenjena
za izmenjave.

UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: število tujih VU in
raziskovalcev, ki so
sodelovali v izobraževalnem
in znanstvenoraziskovalnem delu na
članici (krajša
sodelovanja/daljša
sodelovanja)
V letu 2011: vključenih 10
tujih učiteljev in
raziskovalcev za krajši čas;
- od tega :izmenjave
Erasmus: 8-kot izvajalcev
študijskega programa

Leto 2012: ohranitev stanja
iz leta 2011

Delno realizirano:
Obrazložitev:
V letu 2012 je bilo v
izobraževalno in
raziskovalno delo vključenih
7 tujih učiteljev in
raziskovalcev za krajši čas
(kot gostujočih profesorjev);
na izmenjavo Erasmus je
prišlo na UP FTŠ 11 tujih
VU.

- 1na podlagi razpisa za
sofinanciranja tujih VU in
raziskovalcev

UP FTŠ Turistica je v
oktobru 2012 uspešno
izvedla mednarodno
znanstveno konferenco
Encuentros z močno
mednarodno udeležbo.

- 1 kot vabljeni profesor

Na konferenci je aktivno
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
sodelovalo 24 tujih
udeležencev, 2 sta bila tuja
udeleženca, 17 udeležencev
pa je bilo iz akademske
sfere.

UP PEF
UP PEF nima zaposlenih
tujih strokovnjakov.

Vključevanje visokošolskih
učiteljev s tujih univerz v
okviru znanstvenih
sestankov in mednarodnih
konferenc, ki bodo hkrati
vključeni v redno študijsko
dejavnost kot gostujoči
učitelji.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP PEF je organizirala
mednarodni znanstveni
sestanek, ki se ga je
udeležilo večje število
mednarodno priznanih
strokovnjakov, ki so svoje
znanje širili med udeleženci.
Tuji strokovnjaki pa se niso
vključili v redno študijsko
dejavnost kot gostujoči
učitelji.
UP PEF je tri visokošolske
učitelje s tujih univerz
vključila v redno študijsko
dejavnost kot gostujoče
učitelje. Dva učitelja sta
prišla v okviru mednarodne
izmenjave ERASMUS en pa
v okviru mednarodnega
projekta,v katerem je
sodelovala tudi UP PEF.

UP FVZ
Število tujih visokošolskih
učiteljev v letu 2011: 2 (iz
Italije in Anglije)

Dva tuja visokošolska
učitelja bosta sodelovala pri
izvedbi študijskega
programa druge stopnje
Zdravstvene nege

Realizirano.

UP IAM
Število sporazumov s tujimi
univerzami (1);

Število sporazumov s tujimi
univerzami (2);

število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev 9
oseb (17,65 %);

Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev 16
oseb (24,24 %) FTE)

število tujih državljanov
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oz.
raziskovalcev 9 oseb (17,65
%)

Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oz.
raziskovalcev 16 oseb
(24,24 %)

Realizirano.
Obrazložitev:
UP IAM je v letu 2012 v svoj
raziskovalni proces vključil
priznane tuje visokošolske
učitelje, sodelavce in
raziskovalce.

UP ZRS
Število tujih državljanov
zaposlenih na raziskovalnih
delovnih mestih

Povečanje deleža
zaposlenih tujih
raziskovalcev

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Število zaposlenih tujih
raziskovalcev je ostalo na
lanskoletni ravni in se ni
povečalo, saj se tudi skupno
število raziskovalcev ni
povečalo.
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Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Povečanje števila
zaposlenih za poln delovni
čas in zmanjšanje števila
zaposlenih za krajši delovni
čas od polnega ter
zmanjšanje obsega
dopolnilnega dela.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2011:

Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2012:

Delno realizirano.

-polni delovni čas 33,77 FTE
oz 58,14 %,

-polni delovni čas 42,40 FTE
oz. 65,33 %,

-krajši delovni čas od
polnega 19,88 FTE oz.
34,29 %,

-krajši delovni čas od
polnega 18,74 FTE oz.
28,87 %,

-krajši delovni čas od
polnega za dopolnilno delo
4,43 FTE oz. 7,63 %.

-krajši delovni čas za
dopolnilno delo 3,76 FTE oz.
5,78 %.

UP PEF je povečala
odstotek zaposlenih za polni
delovni čas in zmanjšala
odstotek zaposlenih za
delovni čas krajši od
polnega ter znatno
zmanjšala odstotek
zaposlenih za opravljanje
dopolnilnega dela, vendar ni
dosegla želenih parametrov.
Odstopanje je nizko.

Obrazložitev:

Razlog je predvsem v tem,
da pedagoški kader dela na
različnih članicah UP in tudi
pri drugih delodajalcih, kjer
ne morejo prekiniti
sodelovanja.
UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: Število in delež
zaposlenih VU in VS glede
na obliko zaposlitve:

V letu 2011 povečati število
polno matično zaposlenih na
40.

Obrazložitev:
Število polno matično
zaposlenih UP FTŠ Turistice
se je zmanjšalo iz 37 na 35
VU in VS (na dan
31.12.2012) in 8 matičnih za
KDČ. Predvsem zaradi
ukrepov ZUJF-a. Njihova
obremenitev (FTE) s
pedagoškim delom se je, ob
upoštevanju uvedbe novega
ŠP 3. stopnje Inovativni
turizem in s spremembo št.
KU na ŠP 2. stopnje
Turizem zato bistveno
povečala. Po trenutno
veljavnih urnih normativih za
izvajanje pedagoškega dela,
jih od 35 matično zaposlenih
kar 31 ima DTPO (dodatno
tedensko pedagoško
obremenitev) po 63. členu
ZVIS-a, 4 od njih pa še
dopolnilno DR (po 146.
členu ZDR).

V letu 2011:
-37 polno zaposlenih
matičnih VU in VS (za polni
delovni čas)
-5 za krajši delovni čas..

Reorganizacija strokovnih
služb za učinkovito izvajanje
dejavnosti članic

Nerealizirano.

UP REKTORAT
skupne naloge izvajajo:

skupne naloge izvajajo:

Nerealizirano

- na financah 3 osebe;

- na financah 3 osebe;

Obrazložitev:

- kadrovski 1 FTE ,

- kadrovski: 2FTE

- informatika:/

- informatika :2

- upravljanje s
premoženjem: /

- upravljanje s
premoženjem: 1

Zardi uvedbe varčevalnih
ukrepov in sprejema ZUJF-a
se planirane zaposlitve niso
izvedle. V letu 2013
načrtujemo širšo
reorganizacijo strokovnih
služb na UP.

UP FAMNIT
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Kratkoročni letni cilj za
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Izhodiščna vrednost
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Reorganizacija dela znotraj
posamezne službe

Ciljna vrednost v letu 2012
Bolj učinkovito izvajanje
delovnih procesov
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Reorganizacija strokovnih
služb je bila izvedena v
smislu reorganizacije dela
znotraj posamezne službe,
in sicer s prerazporeditvijo
del med zaposlenimi v
strokovni službi in med
posameznimi strokovnimi
službami, kar omogoča
kakovostnejšo izvedbo
delavnih nalog. Prav tako je
bila na ravni članice
vzpostavljena e-podpora
nekaterih administrativnim
dejavnostim.

UP FHŠ
Število zaposlenih v
strokovnih službah in
trenutna razporeditev dela.

Ohranitev enakega števila
zaposlenih v plačni skupini J
oz. znižanje razmerja v
primerjavi z drugimi plačnimi
skupinami.

Realizirano.

PEF
Delež zaposlenih v tajništvu
na UP PEF, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene v FTE v letu
2011: 20%.

Delež zaposlenih v tajništvu
na UP PEF, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene v FTE v letu
2012: 22,10%.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Delež zaposlenih v tajništvu
na UP PEF, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene v FTE v letu
2012 znaša 21,90%, kar
minimalno odstopa od
načrtovanega. Razlog za
odstopanje je v
sporazumnem prenehanju
delovnega razmerja z javno
uslužbenko zaposleno v
Referatu za študente UP
PEF, kjer je bilo naknadno
spremenjeno delovno
mesto.

UP ŠD
Obremenjenost zaposlenih
je bila v določenih obdobjih
izredno visoka, delavci so
imeli večji obseg dela zaradi
nadomeščanja, kakovost
storitve zato ne more biti
optimalna

Skrb za dvig kakovosti
storitve

Realizirano.
Obrazložitev:
Kljub omejenim sredstvom
je bil dosežen pomemben
premik pri učinkovitosti dela,
saj se je ob zaposlitvi
računovodje delo med
zaposlenimi prerazporedilo,
z uvedbo e-VŠ pa tudi
optimiziralo (čeprav je bilo
še veliko težav zaradi
uvajanja projekta)

UP IAM
Reorganizacija dela znotraj
posamezne službe

Bolj učinkovito izvajanje
delovnih procesov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Obrazložitev: Inštitut je
izvedel delno reorganizacijo
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
znotraj posamezne
strokovne službe tako, da so
se na jasen način opredelila
dela in naloge posameznika
v strokovni službi. Tako sta
potek dela znotraj službe in
dostop nadrejenih do
posameznih podatkov
enostavnejša. Potrebna pa
je reorganizacija vseh služb,
ki je že poteka.

UP ZRS
Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge v
letu 2011 glede na vse
zaposlene 12,5

Izboljšati informacijski
sistem Propis

Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge v
letu 2011 glede na vse
zaposlene

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah , ki
opravljajo upravne naloge,
glede na vse zaposlene, je v
letu 2012 znašal 27% (v
FTE).

UP FM
Izboljšati informacijski
sistem Propis

Izboljšati informacijski
sistem Propis

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Odpravljene so bile manjše
napake, nadgradnja in
izboljšava sistema ni bila
realizirana, vzrok zanjo je
pomanjkanje denarnih
sredstev.

Poenotenje postopkov dela
na članicah

UP FM
Vzpostavitev enotne
kadrovske baze

Enotna uporaba vseh
kadrovskih vzorcev

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vzdržuje se sedanja enotna
baza, nadgraditev pa ni bilo.

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)

Povečati število matično
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev

Zaposliti matično zaposlene
na novi članici

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Članica ni bila ustanovljena

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev

UP UK
Zaposleni v UP UK: 0

Zaposleni v vodstvu UP UK
ter osnovno strokovno
osebje

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaposleni v.d. direktorja
knjižnice za 0,5 FTE.
Pripravlja se javni razpis za
direktorja UP UK

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2012
Racionalizacija delovnih
procesov na kadrovskem
področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Enaka opravila se izvajajo
na različen način in se
ponavljajo

zmanjšanje števila enakih
opravil

Nerealizirano.
Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Zaradi načrtovane širše
reorganizacije bo prišlo tudi
do spremembe procesov
dela po posameznih
področjih. Cilj se bo
predvidoma realiziral v letu
2013.

UP FAMNIT
Skupna kadrovska služba z
UP IAM

Ohranitev skupne službe za
dosego racionalizacije
postopkov in stroškov

Realizirano.
Obrazložitev:
Tudi v letu 2012 je
kadrovska služba opravljala
dela in naloge za UP
FAMNIT in UP IAM, rezultat
tega pa je racionalizacija
postopkov in stroškov.

UP FM
Podvajanje evidenc in
povečan obseg dela

Pregled nad delovnimi
postopki na kadrovskem
področju z namenom
racionalizacije in
poenostavitve dela.

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Racionalizacija dela in
združevanje skupnih služb
je bilo s strani rektorata UP
začasno prestavljeno.

UP FHŠ
Število zaposlenih v
strokovnih službah in
trenutna razporeditev dela.

Doseganje večje
učinkovitosti pri delu z
uspešno uporabo
informacijskih sistemov

Delno realizirano.
Obrazložitev:Znižanje
razmerja v primerjavi z
drugimi plačnimi skupinami
je realizirano, potrebno je
zagotoviti še uspešno
uporabo informacijskih
sistemov.

UP FTŠ - Turistica
Veliko število križnih kontrol
vnosa podatkov, ki se
podvajajo na relaciji
kadrovska UP-kadrovska
FTŠ.

Manj podvojenih kontrol in
večja samostojnost pri
vnosu kadrovskih podatkov .

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Postopki se še vedno
podvajajo, predvsem zaradi
številnih navzkrižnih kontrol
in ker informacijski sistem ni
bil posodobljen oz. razvit,
ker ključi za vnos določenih
podatkov še vedno niso
smotrno razdelani.

Premajhna samostojnost pri
vnosu kadrovskih podatkov
v Propis na strani članice.

UP FVZ
Podvajanje evidenc na
članicah in povečanega
obsega dela

Poenostavitev postopkov oz
racionalizacija postopkov

Realizirano.

UP IAM
Skupna kadrovska služba z
UP FAMNIT

Ohranitev skupne službe za
dosego racionalizacije
postopkov in stroškov

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2012 se je
nadaljevalo tesno
sodelovanje z UP FAMNIT,
tako da je kadrovska služba
opravljala dela in naloge za
obe članici in s tem
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
prihranila na času pri izvedbi
posameznih postopkov in
stroškov (racionalizacija).

UP FENIKS (članica v ustanavljanju)
Vzpostavitev kadrovske
službe

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Cilj ni realiziran, saj članica
ni bila ustanovljena.

Dolgoročni cilj 6: postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za leto
2012
Povečati število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
domačih raziskovalnih
zavodov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ - Turistica
Kazalnik: število domačih
strokovnjakov iz lokalnega
okolja, ki se vključujejo v
izobraževalni in raziskovalni
proces članice

V letu 2012:

Realizirano.

- ohranitev stanja iz leta
2011

Obrazložitev:

V letu 2011: cca 50
strokovnjakov iz
gospodarstva in lokalnih ter
državnih institucij; + 25
gostov iz akademske sfere.

FTŠ Turistica je v letu 2012
nadaljevala z vključevanjem
različnih domačih in tujih
strokovnjakov v različne
oblike dela (pedagoškega in
raziskovalnega).
Organizirala je tudi
prireditve, namenjene
zunanjemu okolju, s katerimi
je poskrbela za prenos
znanja iz izobraževalnega in
raziskovalnega procesa, ob
sodelovanju teh
strokovnjakov, tudi v širše
okolje. Na teh prireditvah je
sodelovalo vsaj enako
število strokovnjakov iz
gospodarstva, lokalnega
okolja in akademskega
okolja kot v letu 2011.

UP FVZ
Vključeni 6 strokovnjakov iz
prakse iz domačih
raziskovalnih zavodov v
pedagoški proces
Povečati število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva

Vključenih več
strokovnjakov iz prakse v
pedagoški proces

Realizirano.

UP FVZ
Vključenih 7 strokovnjakov
iz prakse v pedagoški
proces

Povečanje mobilnosti

Vključenih več
strokovnjakov iz prakse v
pedagoški proces

Realizirano.

UP IAM
Notranja (UP), nacionalna in
mednarodna mobilnost
raziskovalcev

Krepitev notranje,
nacionalne in mednarodne
mobilnosti raziskovalcev

Realizirano.
Obrazložitev:
Raziskovalci so se udeležili
posameznih kongresov,
konferenc doma in v tujini.

UP FTŠ - Turistica
Število gostujočih VU v letu
2011 na FTŠ: 9 VU.

Število gostujočih VU v letu
2012 na FTŠ: 10 VU.

Delno realizirano.

Število VU FTŠ na
gostovanju v tujini v letu
2011: 6 VU in VS

Število VU FTŠ na
gostovanju v tujini v letu
2012:: 10 VU in VS

Število VU na Erasmus
izmenjavah v letu 2012 na

Obrazložitev:
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Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
UP FTŠ: 11 VU.
Število VU UP FTŠ na
Erasmus gostovanju v tujini
v letu 2012: 6 VU in VS
(manj od načrtovanega,
predvsem zaradi velikih
pedagoških obremenitev)

UP ŠD

Izboljšati kakovost dela
Udeležba zaposlenih na
seminarjih
Delavci so imeli večji obseg
dela zaradi nadomeščanja

Večja kakovost dela

Realizirano.

Skrb za dvig kakovosti
storitve

Obrazložitev:
Kljub omejenim sredstvom
je bil dosežen pomemben
premik pri učinkovitosti dela,
saj se je ob zaposlitvi
računovodje delo med
zaposlenimi prerazporedilo,
z uvedbo e-VŠ pa tudi
optimiziralo (čeprav je bilo
še veliko težav zaradi
uvajanja projekta). Izvedel
se je natančen popis del za
vsakega zaposlenega.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za leto
2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Povečanje mobilnosti

Ciljna vrednost v letu 2012

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - incoming
(2011): 17

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu.) - incoming (2012):
18

Realiziranih je bilo 10
izmenjav na področju
pedagoškega dela. Na
fakulteti je bilo vključenih
manjše število pedagoških
sodelavcev iz tujine.

UP FVZ
Vključena dva strokovnjaka
iz tujine (Anglija, Italija)

Enako število vključenih
strokovnjakov iz tujine

Realizirano.
Obrazložitev:
Dve (2) tuji strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici
vključeni v študijski proces;
nobena se ni zaposlila
zaradi interventnih,
varčevalnih ukrepov vlade.

UP FHŠ
Število izmenjav (25)

Število izmenjav (26)

Realizirano.

UP FM
Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - outgoing
(2011): 27

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - outgoing
(2012): 28

Delno realizirano.

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem

Delno realizirano.

Obrazložitev:
Realiziranih je bilo 20
izmenjav. Razlika med
planiranim številom in
realiziranim številom izhaja
iz manjšega števila
realiziranih izmenjav
raziskovalcev.

Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj za leto
2012

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
procesu.) - incoming
(2011): 17

procesu.) - incoming
(2012): 18

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2011): 18

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v
ped. procesu) - incoming
(2012): 19

Delno realizirano.

**Število izmenjav
zaposlenih (sodelujejo v
pedagoškem procesu) –
outgoing (2011): 14

Število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem
procesu) – outgoing (2012):
15

Realizirano.

ERAZMUS izmenjave ped
5, nep 0; Drugi ped 1, nep 1

ERAZMUS izmenjave ped
5, nep 1; Drugi ped 2, nep 0

Ciljna vrednost v letu 2012

376

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realiziranih je bilo 10
izmenjav na področju
pedagoškega dela. Na
fakulteti je bilo vključenih
manjše število pedagoških
sodelavcev iz tujine

Obrazložitev:
Realiziranih je 13 izmenjav.
Predvidevamo, da je manjše
število od načrtovanega
posledica manjšega obsega
sredstev, ki so namenjena
za izmenjave.

Obrazložitev:
Realiziranih je bilo 18
izmenjav

UP FVZ
Realizirano.

Opomba:
UP FM
**Besedilo v stolpcu izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost) število izmenjav raziskovalcev in strokovnih
delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2011): 27 se zamenja z besedilom število izmenjav zaposlenih (sodelujejo
v pedagoškem procesu) – outgoing (2011) 14 in besedilo v stolpcu ciljna rednost v letu 2012 število izmenjav raziskovalcev in
strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2012): 28 se zamenja z besedilom število izmenjav zaposlenih
(sodelujejo v pedagoškem procesu) – outgoing (2012) 15.
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9.2 KADROVSKI NAČRT
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Na kadrovskem področju je UP v letu 2012 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi ter sanacijskim
ukrepom za posamezne članice. Zato je realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev upoštevaje tudi
rebalans plana 2012 nižja od planiranih v vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene
v primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov (prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov).
Večina drugih zastavljenih nalog je bila realizirana. Določena odstopanja od načrtov so posledica
prevzemanja drugih prioritetnih nalog, ki niso bila predvidena v LPD 2012 ter težavam pri kadrovski
zasedbi. V letu 2012 smo pričeli s pripravo podlag za izvedbo reorganizacije strokovnih služb, vendar
postopki še niso zaključeni.
Delo na projektih, ki trajajo določen čas so razlog za fluktuacijo raziskovalcev, zlasti je fluktuacija
raziskovalcev v letu 2012 posledica varčevalnih ukrepov, ki so pripeljali do manjšega števila razpisov,
znižanja financiranja na projektih financiranih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
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). V povezavi s
strukturo zaposlenih – velik delež žensk v starostni skupini do 34 let je odsotnost z dela povezana z
odsotnostjo zaradi porodniškega dopusta. Na dan 31.12.2012 je bilo na porodniškem dopustu 25
javnih uslužbenk. Večji delež bolniške odsotnosti je zaradi nege in varstva otrok in manjši del iz drugih
zdravstvenih razlogov.
Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu na dan
31.12.2012
Struktura zaposlenih po izobrazbi nam pokaže, da sta najvišja deleža zaposlenih s sedmo in osmo
ravnjo izobrazbe. Največ zaposlenih se je nahajalo v starostni skupini od 30 do 39 let, več kot polovica
zaposlenih pa je v starostnih skupinah mlajših od 40 let. Med zaposlenimi prevladujejo ženske, zlasti v
strokovnih službah.
Informacija o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi
dejavnostmi
Povprečna bruto plača zaposlenih na UP v mesecu decembru 2012 je znašala 1.671,66 EUR, kar je
več kot povprečna mesečna plača v RS za mesec november 2012, ki je znašala 1.611,93 EUR, pri
tem je za dejavnost izobraževanja znašala povprečna plača 2.207,20 EUR, za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost pa 1.934,84 EUR.
Pojasnilo kako je bil izveden program, če je med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo
veliko odstopanje
Na dan 31.12.2011, je bilo na UP zaposlenih 751 oseb oz. 629,13 FTE. V letnem planu je bilo na dan
31.12.2012 planirano povečanje na 857 oseb (714,32 FTE), v rebalansu plana je bilo na UP kljub
ukrepom, ki jih predvideva Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012, v
nadaljevanju: ZUJF) planirano povečanje števila zaposlenih v primerjavi z letom 2011 se je pa
planirano število zaposlenih nekoliko znižalo v primerjavi s prvotnim planom, in sicer je bilo planirano
povečanje na 829 oseb (689,66 FTE). Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom
2011, planom 2012 in tudi rebalansom plana 2012 zmanjšalo, na 723 oseb (604,22 FTE), kar
predstavlja 3,72 (3,96 FTE) % zmanjšanje števila zaposlenih. Tako v planu, kot v rebalansu plana smo
planirali povečanje zaposlovanja v primerjavi z letom 2011, ki pa ni bilo realizirani, nasprotno smo
dosegli zmanjšanje zaposlovanja, razlog temu je zlasti vsesplošna gospodarska kriza, upoštevanje
interventnih ukrepov vlade in izvajanje sanacijskih ukrepov na članicah.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom
2011 znižalo iz 329 oseb na 319 oseb, oziroma iz 246,40 FTE na 245,40 FTE, kar predstavlja 3,03 (
0,4 FTE) % znižanje.
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Število zaposlenih raziskovalcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 191
oseb na 181 oseb oziroma iz 152,80 FTE na 135,63 FTE, kar predstavlja 5,23 ( 11,23 FTE) %
zmanjšanje.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011
zmanjšalo iz 223 oseb na 214 oseb oziroma iz 220,43 FTE na 211,60 FTE, kar predstavlja 4,03 ( 4
FTE) % zmanjšanje.
Na dan 31.12.2012 bilo na porodniškem dopustu 25 oseb.
Skladno z določbami ZUJF se je v letu 2012 upokojilo 5 oseb, od tega sta se 2 osebi delno upokojili.
Ravno tako v letu 2012 beležimo 1 redno upokojitev.
Nižjo realizacijo v primerjavi s planom in rebalansom plana dela beležimo tudi pri pogodbenih
sodelavcih. V rebalansu plana dela smo predvidevali zmanjšanje števila pogodbenih izvajalcev z 269
(66,90 FTE) na 260 (58,10 FTE). V primerjavi z letom 2011 je višje število pogodbenih sodelavcev za
0,92%, delež v FTE, kateri odpade na pogodbeno delo pa je nižji za 8,77%. Na dan 31.12.2012 je
tako število pogodbenih sodelavcev 218 (42,54 FTE). Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju pedagoškega procesa.
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9.3 POJASNILO K TABELAM (EXCELOVE PRILOGE)
Kadrovski načrt in realizacija 2012

UP REKTORAT
Na dan 31.12.2012 je bilo na rektoratu na spremljajočih delovnih mestih zaposlenih 33 oseb, od tega
je bilo 30 oseb zaposlenih s polnim delovnim časom (3 osebe s krajšim delovnim časom zaradi
koriščenja starševskega dopusta), rektor, štirje prorektorji s skrajšanim delovnim časom in glavni
tajnik, kar je skupaj 35,05 FTE. Za leto 2012 je bilo prvotno planiranih 37,80 FTE, kar je bilo s
rebalansom znižano na 33,60 FTE. V letu 2012 tako ugotavljamo povečanje deleža zaposlenih v
primerjavi s rebalansom za 1,45 FTE, vendar je omenjena realizacija še vedno nižja od prvotno
načrtovane. Povečanj je posledica zaposlitve enega prorektorja za skrajšani delovni čas, ter združitve
sektorja za kadrovske in sektorja za pravne zadeve v enotni sektor in zaposlitev vodje omenjenega
sektorja. V letu 2012 smo izvajali projekt usposabljanja v okviru programa: »Usposabljanje na
delovnem mestu 2012/2013.« Na rektoratu UP sta se v okviru tega projekta usposabljala 2 kandidata.
UP FHŠ
V letu 2012 se je izvedbo načrtovane dejavnosti fakultete prilagodilo številu vpisanih študentov in
razpoložljivim sredstvom ter aktivnostim, ki so bile povezane z izvedeno raziskovalno in projektno
dejavnostjo.
UP FHŠ glede na polni delovni čas beleži odsotnosti zaposlenih z delovnega mesta zaradi praznikov v
obsegu 5 % in bolniških dopustov ter nege prav tako v obsegu 5 %. Porodniški dopusti in dopusti za
starševsko varstvo v letu 2012 predstavljajo 2 % delovnega časa. Med visokošolskimi učitelji in
sodelavci UP FHŠ v letu 2012 beleži fluktuacijo predvsem v primerih, ko se izbirni predmet v
študijskem letu 2012/2013 ne izvaja (cikličnost izvedbe izbirnih predmetov in posameznih letnikov
študijskih programov). Na spremljajočih delovnih mestih je v letu 2012 odšla ena sodelavka na
porodniški dopust.
Na UP FHŠ je med matično zaposlenimi približno tretjina moških in dve tretjini žensk, starejših od 50
let je 16 % vseh zaposlenih, skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja pa dosega VII. stopnjo izobrazbe ali višjo 92 % zaposlenih.
V načrtu za leto 2012 smo predvideli povečanje števila prvih izvolitev v učiteljski naziv docent, zlasti
zaradi zaključka podiplomskega (doktorskega) študija posameznih visokošolskih sodelavcev.
Realizirano število izvolitev v naziv docent je bilo v letu 2012 nižje od načrtovanega predvsem na
račun nekoliko večjega števila realiziranih postopkov za pridobitev pravice "venia legendi et
examinandi" in dejstva, da je nekaj postopkov za izvolitev v naziv docent, ki so se začeli v letu 2012,
še v teku.
Zaradi spremembe Meril za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem oziroma zagotovitve
avtomatičnega priznavanja nazivov visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in
raziskovalnih sodelavcev pridobljenih na UL, UM in UNG, ko gre za časovno omejene oblike
sodelovanja, je bilo realizirano manjše število priznavanj nazivov od načrtovanega.
Podatki glede pogodbenih izvajalcev so pripravljeni na podlagi kadrovskih evidenc, zato so le okvirni.
Točni podatki so v finančnem poročilu. Glede na razpoložljiva sredstva, se je v letu 2012 sklenilo
manjši obseg pogodb s pogodbenimi izvajalci v primerjavi z načrtovanimi.
UP FM
V letu 2012 beležimo veliko odhodov, in sicer 7 visokošolskih učiteljev, 2 visokošolska sodelavca in
1 raziskovalni sodelavec.
Če primerjamo podatke z letom 2011, kjer smo imeli 109 zaposlenih in 99,64 FTE v primerjavi z letom
2012, kjer smo imeli 101 zaposlenega in 90,4 FTE vidimo, da se je število zaposlenih zmanjšalo za 8
oseb, 12. visokošolskim učiteljem in sodelavcem pa se je spremenil procent zaposlitve. Tako smo na
UP FM dosegli zmanjšanje v višini 9,24 FTE. Odhodi uslužbencev in porodniške odsotnosti (8
uslužbenk), se niso nadomestili, temveč se je velika večina dela prerazporedila na preostale
sodelavce. V primeru pokrivanja in manjka za izvedbo določenega pedagoškega dela smo nekatere
rešitve poiskali znotraj UP in sicer s sklenitvijo Medsebojnih sporazumov.V primerjavi z rebalansom in
realizacijo kadrovskega načrta ugotavljamo, da ni nobenih odstopanj. V FTE smo dosegli še dodatno
znižanje.
UP FM se spopada s finančno krizo, zato je v letu 2012 le ta ključni dejavnik za tako veliko fluktuacijo
zaposlenih, hkrati pa nas omejujejo še sprejetje interventnega zakona ZUJF, ki je pričel veljati s 1. 6.
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2012 in interventni ukrepi na ravni UP. UP FM je v skladu z vsemi sanacijskimi ukrepi zmanjšala
obseg pogodbenega dela. Predviden načrt izplačil za pogodbene sodelavce za leto 2012 je bil
97.050,00 EUR, realizacija za leto 2012 pa je bila 58.604,00 EUR. V letu 2012 smo imeli na UP FM 5
pogodbenih sodelavcev v višini 1,00 FTE. Večina pedagoškega dela se je prerazporedila med
zaposlene visokošolske učitelje in sodelavce v skladu z veljavno zakonodajo.
UP FAMNIT
Na dan 31.12.2012 so bile na UP FAMNIT zaposlene 103 osebe (46,46 FTE) (upoštevajoč vse osebe,
ki imajo s fakulteto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oz. je sklenjen sporazum med članicami UP), in
sicer 44 visokošolskih učiteljev (17,38 FTE), 35 visokošolskih sodelavcev (12,98 FTE), 10
raziskovalcev (4,25 FTE) ter 13 nepedagoških delavcev (12,85 FTE).
Zaposlitve pedagoških delavcev in raziskovalcev so bile realizirane v skladu s potrebami izvedbe
rednega študijskega procesa in dela na raziskovalnih projektih oziroma programih, medtem ko so bile
zaposlitve na spremljajoči delovnih mestih realizirane v manjšem obsegu od dejansko potrebnih,
predvsem zaradi varčevalnih ukrepov na ravni države (ZUJF).
Iz realizacije kadrovskega načrta je razvidno, da je na dan 31.12.2012 manjše število zaposlenih od
planiranih. Razlog za manjše število zaposlenih v plačni skupini D je v tem, da je fakulteta s
posameznimi izvajalci z manjšim številom pedagoških ur zaradi varčevalnih ukrepov namesto
delovnega razmerja sklenila avtorsko oziroma podjemno pogodbo. Razlog za manjše število
zaposlenih v plačni skupini H je v tem, da so nekateri zaposleni spremenili delovno mesto oziroma
prešli na drugo članico znotraj univerze (sprememba matičnosti). Omeniti pa velja, da pedagoški
delavci UP FAMNIT, kljub temu, da v pogodbi o zaposlitvi nimajo posebej opredeljenega
raziskovalnega dela oziroma niso zaposleni na raziskovalnem delovnem mestu, opravljajo
raziskovalno delo, saj je le-to nujno potrebno za njihov strokovni razvoj in za izpolnitev pogojev za
izvolitev v naziv. Raziskovalno delo opravljajo na UP FAMNIT oziroma na UP IAM.
Fakulteta je v letu 2012 v študijski in raziskovalni proces vključila veliko priznanih tujih gostujočih
učiteljev in raziskovalcev. Podatke o gostovanjih je predstavila tudi na spletni strani fakultete.
UP PEF
Na UP PEF se je v letu 2012 število zaposlenih in število FTE-jev zmanjšalo. Stanje na dan 31. 12.
2012 prikazuje, da se je zaposlenost iz 105 zmanjšala na 96 zaposlenih. Od tega je 75 pedagoških, 1
raziskovalec, 1 vodilni delavec in 19 nepedagoških delavcev. Poglavitni razlog za zmanjšanje so
varčevalni ukrepi Vlade Republike Slovenije, ki so posledica globalne recesije. V skupnem seštevku
visokošolskih učiteljev ni opaziti večjega nihanja. Spremembe so nastale le znotraj strukture, saj se je
zmanjšalo število visokošolskih učiteljev izvoljenih v pedagoški naziv visokošolskega učitelja – višjega
predavatelja in povečalo število visokošolskih učiteljev – docentov. Prikazano je povsem v skladu z
dejstvom, da UP PEF povečuje delež zaposlitev pedagoškega kadra na univerzitetnih študijskih
programih in na podiplomskih študijskih programih druge in tretje stopnje. Največji upad pedagoškega
kadra je viden pri visokošolskih sodelavcih – asistentih, kar je posledica zmanjšanja števila skupin pri
izvedbi vaj pri posameznem predmetu. Med nepedagoškim kadrom je prav tako prišlo do sprememb
pri zasedbi delovnih mest.
UP TURISTICA
Z rebalansom Letnega plana dela za leto 2012 v juliju 2012 je bilo planirano, da bo 31.12.2012 na UP
FTŠ Turistici skupno 75 zaposlenih, v skupnem obsegu 70,7. FTE. Leto 2012 UP FTŠ je Turistica
zaključila z 74 (matično) zaposlenimi visokošolskimi učitelji, sodelavci, raziskovalci, strokovnimi in
tehničnimi delavci. V primerjavi z istim obdobjem lani, je število zaposlenih ostalo sicer
nespremenjeno, vendar je v to število vključen tudi 1 nadomestna zaposlitev (nadomeščanje
porodniškega dopusta) in 2 strokovni delavki, ki sta matični na UP FTŠ Turistici, vendar svoje delo
opravljata na rektoratu Univerze na Primorskem. Strukturno je bilo (na dan 31.12.2012) zaposlenih 42
visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev skupaj, 32 javnih uslužbencev pa je
bilo zaposlenih na t.im. delovnih mestih plačne skupine J - v strokovnih in tehniških službah.Po
uveljavitvi ZUJF-a sta se 1.8. in 1.10. 2012 upokojila dva visokošolska učitelja, oba zaposlena za
krajši delovni čas, eden od njiju je bil matičen na UP FTŠ.Skladno s zakonodajo, navodilom UP, letnim
planom dela in rebalansom, v letu 2012 na UP FTŠ ni bilo novih zaposlitev, s katerimi bi povečevali
število zaposlenih.
V letnem planu dela 2012 je bilo planiranih na UP FTŠ Turistici 20 pogodbenih sodelavcev, predvsem
zaradi uvajanja prenovljenega študijskega programa 2. stopnje Turizem in prve izvedbe 2. letnika ŠP
2. stopnje Dediščinski turizem ter zaradi pričetka izvedbe novega ŠP 3. stopnje Inovativni turizem. Z
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rebalansom se je to število zmanjšalo na 4. V letu 2012 (obdobje januar – september in oktober
december) je bilo v izobraževalni proces na UP FTŠ Turistici vključenih 6 pogodbenih sodelavcev,
večinoma iz turističnega in s turizmom povezanega gospodarstva, bivših upokojencev in sodelavcev iz
drugih članic UP, ki so že imeli izkoriščene vse možnosti iz naslova obremenitev po pogodbah o
zaposlitvi in je bilo možno skleniti samo še avtorske ali podjemne pogodbe.
UP FVZ
Velik vpliv varčevanja je bil na kadrovskem področju. S spremembo študijskih programov in
združevanja izvedbe predmetov se je zmanjšalo število ur pedagoškega procesa, zato so bile manjše
obremenitve pedagoških delavcev in manj izvajalcev po dopolnilnih pogodbah o zaposlitvi. Zaradi
znižanja vrednosti urne postavke za pogodbene izvajalce pa je bila vrednost izplačil nižja.
Število zaposlenih se je zmanjšalo, celo pod z rebalansom planiranim številom, večje pa je število FTE
že zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Število zaposlenih na fakulteti je 57, od tega je
pedagoških delavcev 34, 4 so raziskovalci. Dopolnilno zaposlenih je 9 pedagoških delavcev.
Nepedagoških delavcev, vključno z dvema strokovnima delavkama na področju koordinatorstva
kliničnega usposabljanja in dvema čistilkama, je 18. Število tistih, ki sodelujejo s fakulteto po
pogodbah civilnega prava, je 75, kar je v primerjavi s preteklim letom večje zaradi prehoda zaposlenih
s krajšim delovnim časom v pogodbeno delo.
UP ZRS
V letu 2012 se je število zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih zmanjšalo, in sicer smo na dan
31.12.2011 zaposlovali 117 raziskovalcev na dan 31.12.2012 pa jih je bilo zaposlenih 103.
Zmanjšanje zaposlitev je posledica omejitve oz. prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju na podlagi
ZUJF-a ter dejstva, da so se določeni nacionalni in mednarodni projekti zaključili. Glede na trenutno
gospodarsko krizo v Sloveniji in Evropi, so se tudi sredstva, namenjena raziskovanju zmanjšala kar je
prispevalo k zmanjšanju števila zaposleni. V omenjenem primeru gre za zaposlene za določen čas
katerim se po preteku pogodbe o zaposlitvi niso podaljšale ter za mlade raziskovalce s katerimi se po
zaključku usposabljanja niso sklenile nove pogodbe o zaposlitvi. Uspešno smo sodelovali s tujimi
univerzami in državami, saj smo v okviru bilateralnih programov in znanstvenih sestankov gostovali
številne tuje raziskovalce. Število zaposlenih tujih raziskovalcev se ni povečalo, saj se je tudi skupno
število raziskovalcev zmanjšalo. V letu 2012 se je povečal delež strokovnih delavcev s ciljem izboljšati
opravljanje strokovnih nalog, ki služijo predvsem kot podpora raziskovalnemu delu. Potekala je
reorganizacija dela uprave z oblikovanjem samostojne službe za nadzor in kontroling projektov ARRS
z namenom razbremenitve računovodstva.
UP IAM
Iz realizacije kadrovskega načrta je razviden padec števila zaposlenih. Zmanjšanje števila
raziskovalcev je posledica dejstva, da so v avgustu oziroma septembru 2012 potekle pogodbe o
zaposlitvi raziskovalcem, ki so delo opravljali na projektu, ki se je v tem obdoju zaključil. Odstopanja
med načrtovanim in realiziranim številom zaposlenih gre delno pripisati tudi prenosu matičnosti z UP
IAM na UP FAMNIT in obratno. V primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih (na dan 31. 12. 2012)
je bilo na UP IAM izvedenih manj zaposlitev od načrtovanih, v FTE-jih pa je le manjše odstopanje med
načrtovanimi in realiziranimi (le 0,17 FTE). Zaradi odhoda delavke na porodniški dopust je bila v
februarju 2012 realizirana nadomestna zaposlitev v tajništvu inštituta. V decembru 2012 pa je prišlo do
načrtovane dodatne zaposlitve v projektni pisarni, in sicer na delovno mesto Samostojni/a strokovni/a
delavec/ka VII/1 (J017100). Navedena zaposlitev je bila potrebna zaradi odhoda prejšnje zaposlene
na delovno mesto svetovalke direktorja in povečanja števila raziskovalnih projektov ter programov na
inštitutu.
UP IAM pri svojem delovanju skrbi za racionalizacijo stroškov dela tako, da ima posamezne skupne
službe s članico UP FAMNIT, in sicer kadrovsko službo, finančno-računovodsko službo in službo za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, obenem pa UP IAM opravlja vse zadolžitve, potrebne
za razvojno-raziskovalno delo na UP FAMNIT. Racionalizacija dela omogoča bolj kakovostno delo in
finančno učinkovitost.
UP ŠD
Na UP ŠD je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih 6 oseb. Morebitne dodatne zaposlitve UP ŠD poleg
navedenih v osnovni dejavnosti bodo možne le v primeru povečanja števila ležišč v lasti UP, kar je
opredeljeno v Pravilih o notranji organiziranosti UP ŠD in v seznamu delovnih mest s številom
izvajalcev po NOE.
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Javni uslužbenci začasno v letu 2012 niso napredovali v višji plačni razred.
V primerjavi s ŠD UL LJ in ŠD UM je število zaposlenih na članici vsaj za dva javna uslužbenca
»podhranjeno«. V UP ŠD je razmerje 1 zaposleni na 158 študentov, kar je v primerjavi z ostalimi
visokošolskimi središči precej manj zato bi v obeh ŠD potrebovali dodatnega »lastnega« vzdrževalca
(in s tem bi tudi znižali strošek zunanjih storitev), na kar že več let opozarjajo tudi študentje sami. V
letu 2012 do te zaposlitve ni prišlo, saj bi to pomenilo bistveno povečanje stroškov in porast cene za
ležišče. Vse dokler pristojno ministrstvo ne bo skladno s predpisi priznavalo UP ŠD tudi stroškov za
izvedbo postopkov za namestitve študentov pri zasebnikih in bo s tem bistveno prikrajšalo UP ŠD (za
približno 65.000 EUR letno po metodologiji UP ŠD za izračun stroškov za »pisarno«), bodo dodatne
zaposlitve začasno zamrznjene.
UP UK
Na UP UK je do izvedbe javnega razpisa in izbora direktorja zaposlen v.d. direktorja za krajši delovni
čas, pogodba je sklenjena z javnim uslužbencem, ki je že zaposlen na UP.
UP FENIKS-v ustanavljanju
Pri članici v ustanavljanju UP FENIKS, se je v letu 2012 pripravljal ločen kadrovski načrt v katerem se
je v primeru ustanovitve članice načrtovalo zaposlitev dekana fakultete, 10 visokošolskih učiteljev, 10
visokošolskih sodelavcev in 4 zaposlene na delovnih mestih skupine J kar naj bi predstavljalo skupno
25 zaposlenih v obsegu 22,4 FTE. Ker članica ni bila ustanovljena tudi planirane zaposlitve
strokovnega in vodstvenega kadra niso bile realizirane, z izjemo zaposlitve strokovne sodelavke za
potrebe referata. Na dan 31.12.2012 je število redno zaposlenih 9 oziroma 12,8 FTE.
Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih študijskih programov ter
študijskih programov 2. in 3. stopnje
Na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb je v pedagoškem procesu na dodiplomskem študiju
sodelovalo manj zunanjih izvajalcev in manj zaposlenih kot je bilo planirano, delež zaposlenih je v
primerjavi z zunanjimi izvajalci bistveno nižji. Razlika je nastala zaradi drugačne izvedbe študijskih
programov in nižjega števila vpisanih študentov od načrtovanih. Na študijskih programih druge in tretje
stopnje beležimo v primerjavi s planom večje število zunanjih izvajalcev in zaposlenih kot je bilo
planirano, delež zaposlenih je v primerjavi z zunanjimi izvajalci na študijskih programih druge in tretje
višji.
Izvolitve v naziv
V letu 2012 je bilo realiziranih manj izvolitev v večino nazivov od planiranih, razlog pa je v tem, da je
Senat UP sprejel sklep o avtomatičnem priznavanju nazivov oseb, ki prihajajo iz Univerze v Ljubljani,
Univerze v Mariboru in Univerze v Novi Gorici in s tem zmanjšal število vlog, saj so odpadle vloge o
priznavanju nazivov iz zgoraj omenjenih univerz. S članicami se je izvedla uskladitev novih meril, ki pa
se še nadaljuje. Večina izvolitev v nazive so prve izvolitve v nazive. Velik delež zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ima tudi ustrezno enakovredno izvolitev v naziv raziskovalca.
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih v letu 2012 je bilo
manjše od planiranega na vseh področjih, bodisi pri pridobivanju formalne izobrazbe, strokovnih
usposabljanjih ter krajših usposabljanjih in tečajih. 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, kakovosti, informatike ter varstva pri
delu in požarne varnosti.
Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter raziskovalcev v letu 2012 je bilo ravno tako nižje od planiranega. Število strokovnih usposabljanj,
krajših usposabljanj in tečajev se je udeležilo manj zaposlenih od načrtovanega. Poglavitni razlog za
to so bila omejena finančna sredstva ter tudi osebni razlogi in prezaposlenost pedagoških delavcev na
nekaterih članicah.
Število registriranih raziskovalcev
Nižje število registriranih raziskovalcev od planiranega je tudi rezultat nižjega števila zaposlenih od
planiranega števila zaposlenih.
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Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na UP glede
na obliko zaposlitve
Zaradi nižjega števila zaposlenih od planiranih je tudi nižje število zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev tako za polni delovni, kot tudi za krajši delovni čas.
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9.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE
Na kadrovskem področju je UP v letu 2012 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih (v
nadaljevanju ZUJF), zato je realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od planiranih. Nove
zaposlitve so bile izvedene v primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in znotraj že obstoječega
kadra ni bilo primernega kadra in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena izvedba
študijskih programov ( prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov ). V številnih
primerih za nadomeščanje odsotnosti porodnic nismo izvedli nadomestne zaposlitve, ampak smo delo
na novo organizirali z obstoječim kadrom. Pri zaposlovanju smo upoštevali določbe 183. člena ZUJF.
Število zaposlenih na UP na dan 31.12.2012 je 723 oseb ( 604,22 FTE), od tega je:
- visokošolskih učiteljev in sodelavcev 319 oseb( 245,40 FTE)
- raziskovalcev 181 oseb (135,63 FTE)
- na spremljajočih delovnih mestih 214 oseb (211,60 FTE) .
Velik delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev je zaposlenih s krajšim
delovnim časom od polnega. Vzrok je to, da je UP mlada univerza, ki se razvija in šele pridobiva
lasten kader.
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
usposabljanjih in tečajih, predvsem na področju opravljanja dela, informatike, pedagoško
andragoškega usposabljanja. Zaradi omejujočih finančnih sredstev plan izobraževanj, izpopolnjevanj
in usposabljanj ni bil v celoti realiziran.
Zaradi zaostrenih finančne situacije se bo v letu 2013 nadaljevalo usklajevanje kadrovske politike s
potrebami pedagoškega in raziskovalnega procesa. Nove zaposlitve bodo izvedene le v primeru novih
projektov in novih študijskih programov, ki jih ne morejo prevzeti že zaposleni na UP. Nadaljevali se
bodo postopki racionalizacije in reorganizacije dela na spremljajočih delovnih mestih. Ponovno bodo
preverjeni normativi za izvajanje pedagoške dejavnosti in usklajeni s spremembo ZVIS.
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10. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012
POVZETEK
Računovodsko poročilo UP je pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2012 do 31.12.2012 in združuje
računovodska poročila in izkaze članic in rektorata UP.
UP je v koledarskem letu 2012 prejela manj prihodkov kot v predhodnem letu, kljub temu je leto 2012
zaključila z 189.197 EUR presežka prihodkov nad odhodki po bilančnem toku, kar je posledica
varčevalnih ukrepov in sprejetja Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF).
Navedeni ukrepi in sanacijski programi pa niso zadostovali za članice UP FM, UP FHŠ, UP FTŠ in UP
ZRS, ki so ustvarile presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 721.344 EUR.
Študijska dejavnost navedenih članic je predvsem financirana iz sredstev MIZKŠ po Uredbi o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki so se v letu 2012 zmanjšala za 744.679 EUR,
ali za 5,52% glede na predhodno leto.
Delovanje obeh inštitutov UP IAM in UP ZRS so v letu 2012 oteževale velike likvidnostne težave, ki so
bile posledice zamika nakazil za projekte EU. Predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja
ustreznosti posredovanih poročil in zahtevkov, postaja časovna razlika med nastalimi odhodki in plačili
članice ter prejetimi prihodki oz. nakazili EU vedno daljša.
Hkrati pa predvsem na UP ZRS ugotavljajo, da ustanoviteljska sredstva, ki jih inštitut prejema s strani
MIZKŠ, ne zadostujejo za kritje fiksnih stroškov poslovanja in stroškov upravljanja.
Navedene članice so prejele za premostitev likvidnostnih težav interna posojila UP v skladu z določili
internega pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP in so kljub finančnim težavam redno
poravnavale obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.
TABELA 35: PREGLED PRIHODKOV, ODHODKOV IN POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH PO NAČELU
BILANČNEGA TOKA IN PO DENARNEM TOKU

Prihodki v
letu 2012

Presežek
Odhodki v prihodkov/
letu 2012
odhodkov

Prihodki v
letu 2011

Presežek
Odhodki v prihodkov/
letu 2011
odhodkov

Prihodki Odhodki Presežek
indeks
indeks
indeks
12/11
12/11
12/11

Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
bilančnega toka

25.892.994 25.703.797

189.197

26.649.424 26.354.152

295.272

97,16

97,53

64,08

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna
služba

25.244.238 25.118.263

125.975

25.902.630 25.621.225

281.405

97,46

98,04

44,77

13.867

86,87

79,89

455,92

31.048.293 29.118.822 1.929.471

80,29

96,21

-160,03

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna
dejavnost
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka

648.756

585.534

63.222

24.927.788 28.015.546 -3.087.758

746.794

732.927

UP izkazuje v letu 2012 po načelu bilančnega toka celotne prihodke v višini 25.892.994 EUR, kar je za
2,84% manj kot v letu 2011. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne
službe in sicer 97,49% kar znaša 25.244.238 EUR, medtem ko prihodki iz naslova tržne dejavnosti
znašajo 648.756 EUR, kar predstavlja 2,51% vseh prihodkov.
Odhodki po bilančnem toku zanašajo 26.649.424 EUR in so glede na predhodno leto nižji za 2,47%.
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 189.197 EUR in je za 35,92% nižji od doseženega presežka v
letu 2011. Presežek iz javne službe je predvsem iz naslova šolnin in znaša 125.975 EUR, presežek iz
tržne dejavnosti znaša 63.222 EUR in je predvsem iz naslova zaračunavanja storitev članic in
namestitev turistov v obeh študentskih domovih.
UP izkazuje po načelu denarnega toka prihodke v višini 24.927.788 EUR. Prihodki po denarnem toku
so nižji za 19,71% glede na leto 2011, ker je v letu 2011 UP prejela višja sredstva za študijsko
dejavnost po Uredbi, poleg tega pa je prejela tudi 3.404.712 EUR proračunskih sredstev za investicije,
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investicijsko vzdrževanje in pedagoško opremo. V letu 2012 je UP prejela le 4.961 EUR za
investicijsko vzdrževanje študentskih domov, za investicijsko vzdrževanje pedagoških članic 22.108
EUR in 56.069 EUR za poplačilo obresti dolgoročnega kredita za investicije.
Odhodki po denarnem toku znašajo 28.015.546 EUR in so za 3,79% nižji glede na leto 2011.
UP je zabeležila presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 3.087.758 EUR.
Evidentiran presežek odhodkov ja na račun plačil obveznosti za investiciji v kampusa Sonce in Livade
iz sredstev prejetih v letih 2010 in 2011 in zaradi zmanjšanja sredstev za študijsko dejavnost po
Uredbi.
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10.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
10.1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov
UP je ena pravna oseba, ki jo sestavljajo članice in rektorat. UP je uvrščena med javne zavode in
posredne proračunske uporabnike. 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 za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski predpostavki časovne
neomejenost delovanja in upoštevanja nastanka poslovnega dogodka .
10.1.2 Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in
114/06-ZUE), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 58/10
(60/10 popr.) in 104/10), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07 in 102/10) Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list
RS, št. 60/06 in 54/10), Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
(Uradni list RS, št. 7/11 in 34/11 – odl. US), navodili MVZT št. 410/21/2011/1 z dne 2.12.2011, navodili
MIZKŠ št. 410-6/2013/1 z dne 11.1.2013 in internim Navodilom za računovodsko poročilo št 1951/2013 z dne 29.1.2013.
Vsebino računovodskega poročila določajo Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter navodila posredovana s strani UP.
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila k obema
računovodskima izkazoma. Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom
ter računovodske informacije.
Obvezne priloge so:

pri bilanci stanja:
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,

pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:
- 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 in
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
10.1.3 Vrednotenje računovodskih kategorij
Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki po načelu fakturirane realizacije oz. po nastanku
poslovnega dogodka. Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi
izstavljenih računov ali zahtevkov.
Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki se razčlenjujejo
po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi zagotavljanja podatkov o
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javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz. odhodki in drugi izdatki izkazani
tudi po načelu denarnega toka.
Podatki se izkazujejo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ločeno za tisti del poslovanja, ki se
nanaša na dejavnost javne službe in del poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.
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.
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 oz. se namenijo za interna likvidnostna posojila
v skladu z določbami Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. V izkazih so prikazane kot
interne terjatve/obveznosti do rektorata/članic.
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO
metodi.
10.1.4 Davčni status članice
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.
10.1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter
dejavnost prodaje blaga in storitev
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 na podlagi sodil, ki so jih pripravile članice
UP, upoštevajoč dopis ministrstva št. 007-227201172 z dne 31. 08. 2011 in interno navodilo UP.
Prihodke iz naslova javne službe UP pridobiva na podlagi ustreznih zakonov (Zakon o visokem
šolstvu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti) z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
Osnovna dejavnost:
- izobraževanje po akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- znanstveno-raziskovalno delo in umetniško delo ter delo povezano z razvojem strok in izvajanjem
študijskih programov.
Dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu:
- spremljanje in spodbujanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega
in drugega strokovnega dela,
- visokošolska prijavna in vpisna služba,
- študentski domovi,
- štipendiranje,
- mednarodno sodelovanje,
- mobilnost študentov in osebja,
- obštudijske dejavnosti študentov,
- razvoj informacijskih sistemov,
- razvoj študija na daljavo,
- knjižnična dejavnost,
- druge dejavnosti določene s statutom UP.
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UP razporeja na tržno dejavnost prihodke, ki jih glede na vir pridobiva na trgu od gospodarskih
subjektov in fizičnih oseb kot sledi:
- prihodki od prodaje raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih storitev na trgu (svetovanja,
seminarji, strokovna mnenja, meritve, drugo),
- tržni projekti,
- založniška dejavnost,
- prodaja blaga na trgu (lastni izdelki, izdelki z logotipom UP, drugo)
- drugi prihodki tržne dejavnosti (oddajanje premičnin in nepremičnin v najem ali uporabo, drugo).
UP spremlja in evidentira prihodke in neposredne stroške za vsako dejavnost posebej. Za
razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost pa članice in rektorat
UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določijo svoja sodila.
Na UP so bila v letu 2012 uporabljena naslednja sodila:
- število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
- delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
- število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
- število študentov po stopnjah in programih,
- izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1% vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.
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10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
10.2.1 BILANCA STANJA
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31.12.2012.
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
(priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2012).
TABELA 36: PRIKAZ DOLOČENIH PODATKOV IZ BILANCE STANJA UP NA DAN 31.12.2012

v EUR
Zap.
št.

Naziv

2012

2011

Indeks 12/11

SREDSTVA
A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

B

36.607.920

36.623.275

99,96

KRATKOROČNA SREDSTVA

9.038.907

10.303.927

87,72

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

1.368.113

1.258.203

108,74

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

2.779.870

4.790.722

58,03

19

Aktivne časovne razmejitve

2.322.801

526.410

441,25

C

ZALOGE

301.350

284.356

105,98

45.948.177

47.211.558

97,32

8.616.672

3.086.001

279,22

5.769.670

6.544.146

88,17

AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS.
RAZMEJ.

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

595.391

1.407.546

42,30

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

442.055

582.617

75,87

29

Pasivne časovne razmejitve

3.236.875

3.006.623

107,66

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

40.178.507

40.667.412

98,80

92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

156.937

158.872

98,78

93

Dolgoročne rezervacije

53

0

0

9412

Presežek prihodkov nad odhodki

107,29

PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

2.075.159

1.934.102

45.948.177

47.211.558

97,32

8.616.672

3.086.001

279,22

Sredstva UP znašajo 45.948.177 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom znižala za 2,68%. UP
je na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. list RS, št.
29/06) pridobila v letu 2007 dolgoročni kredit. Na podlagi zahteve MVZT in MF RS je ta obveznost
države do UP izkazana le v zunaj bilančnih evidencah.
Obveznosti do virov sredstev znašajo 45.948.177 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve 5.769.670 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 40.178.507 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se zmanjšali za 1,2%.
TABELA 37: KAZALCI BILANCE STANJA
2012

2011
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2011

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

AOP 003/002

0,64

0,56

Stopnja odpisanosti nepremičnin

AOP 005/004

0,09

0,07

Stopnja odpisanosti opreme

AOP 008/008

0,77

0,73

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

0,74

0,71

Delež opreme v sredstvih

AOP 006-007/032

0,05

0,05

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

AOP 034/012*100

63,83

63,51

AOP 043/034

0,56

0,46

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih
obveznostih v primerjavi z letom 2011. Ostali kazalci ne kažejo bistvenih odstopanj.
10.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 256.365 EUR
in je nižja od lanskoletne za 18,32%.
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.
Opredmetena osnovna sredstva
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja osnovna sredstva v skupni
višini 36.281.770 EUR, kar je le za 0,12% več kot predhodno leto (priloga 2: Stanje in gibanje
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2012).
TABELA 38: OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

v EUR
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

31.12.2012

Struktura

31.12.2011

Struktura

Opredmetena osnovna sredstva

36.281.770

100

36.239.617

100

Nepremičnine

34.095.642

94

33.735.403

93

2.186.128

6

2.504.214

7

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Investicije v nepremičnine so v teku, zato so v porastu osnovna sredstva, ki se še pridobivajo.
Vrednost nepremičnin v pridobivanju znaša 15.225.790 EUR in poleg nepremičnin v pridobivanju
obsega tudi nepremičnine za katere se ureja lastninska pravica.
Največja investicija v teku v letu 2012 je novogradnja objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli. Zaradi stečaja podjetja GPG, d.d., Grosuplje se je izgradnja objekta A zavlekla. V objekt 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.
Tudi v letu 2012 je potekala prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za
beneško zgodovino in kulturno dediščino. To je strateški projekt za boljše 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 investicija v Univerzitetni kampus Sonce v Kopru. Zaradi pomanjkanja sredstev se je
začasno zaustavila pridobitev preostale projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta.
V oktobru 2011 je bila podpisana pogodba med Republiko Slovenijo in UP, s katero je bila prenesena
lastninska pravica za Servitski samostan na UP. V kolikor UP v roku desetih let ne bo pridobila
uporabnega dovoljenja za uporabo te nepremičnine za namene izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških programov se lastninska pravica prenese zopet na Republiko Slovenijo.
Cenitvena vrednost Servitskega samostana znaša 3.155.568 EUR.
Ob popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic
predlagale v odpis osnovna sredstva zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, tehnološke zastarelosti v
vrednosti.
TABELA 39: ODPISANA IN IZLOČENA OSNOVNA PO ČLANICAH

v EUR
Univerza na Primorskem
REKTORAT UP

Nabavna vrednost

Odpisana vrednost

Knjigovodska vrednost

53.494,44

52.997,77

496,67

UP FHŠ

5.299,67

5.299,67

0,00

UP FM

69.190,96

69.127,94

63,02

/

/

/

UP PEF

30.962,83

30.962,83

0,00

UP FTŠ Turistica

29.764,23

29.095,82

668,41

UP FVZ

5.461,95

5.461,95

0,00

UP ZRS

68.141,15

55.488,87

12.652,28

UP IAM

/

/

/

UP ŠD

1.581,54

1.581,54

0,00

Skupaj

263.896,77

250.016,39

13.888,38

UP FAMNIT

Na rektoratu UP je bila zaradi ugotovljenih primanjkljajev odpisana oprema v knjigovodski vrednosti 98
EUR. Nabavna vrednost manjkajoče opreme je znašala 579 EUR.
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev oz. opreme, ki jo UP uporablja za opravljanje svoje dejavnosti
se iz leta v leto veča in v letu 2012 znaša 77%, stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev pa
znaša 64%. V tabeli so navedene nabavne vrednosti po posameznih vrstah sredstev.
TABELA 40: AMORTIZIRANA OSNOVNA SREDSTVA, KI SE ŠE UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

V EUR
Naziv sredstva

Nabavna vrednost amortiziranih osnovnih sredstev

Pohištvo

391.828

Laboratorijska oprema

580.030

Druga oprema

1.917.452

Računalniki

1.209.143

Druga računalniška oprema
Neopredmetena sredstva
Skupaj

441.135
317.776
4.857.363

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 2011 se vrednost dolgoročnih
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finančnih naložb ni spremenila (priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2012).
10.2.1.2 Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve
TABELA 41: VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V EUR
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
I.

Denarna sredstva

1.

Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

2.

31.12.2012

31.12.2011

Indeks 12/11

2.084.916

3.331.026

62,59

2.547

139

1832,37

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

2.082.369

3.330.887

62,52

II.

Kratkoročne terjatve do kupcev

1.368.113

1.258.203

108,74

III.

Dani predujmi in varščine

32.235

19.293

167,08

IV.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta

2.779.870

4.790.722

58,03

V.

Kratkoročne finančne naložbe

20.000

20.000

100,00

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

0

161

0,00

VII.

Druge kratkoročne terjatve

430.972

358.112

120,35

VIII.

Aktivne časovne razmejitve

2.322.801

526.410

441,25

Skupaj

9.038.907

10.303.927

87,72

V okviru postavke denarna sredstva izkazujemo skupno 2.084.916 EUR sredstev. 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 2.082.369 EUR, ostalo je gotovina v
blagajni.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 8,74% višje glede na lansko leto in znašajo 1.368.113 EUR
(upoštevajoč popravke vrednosti terjatev). V največji meri se nanašajo na terjatve do študentov iz
naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij.
Za sporne in dvomljive terjatve so bili oblikovani popravki vrednosti v višini 283.742 EUR. Popravke
vrednosti terjatev so oblikovani na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij in glede na
pričakovanja. Kot je razvidno iz tabele so bile v letu 2012 dokončno odpisane zastarane terjatve v
skupni višini 30.717 EUR.
TABELA 42: PREGLED ODPISANIH TERJATEV

V EUR
Univerza na Primorskem

Znesek odpisanih terjatev

UP FHŠ

2.517

UP FM

10.820

UP FTŠ Turistica

15.923

UP ZRS
UP ŠD
Skupaj UP

106
1.351
30.717

Glede na zapadlost 13,52% terjatev še ni zapadlo v plačilo, 28,83% terjatev je zapadlih do 180 dni,
9,19% terjatev je zapadlih do enega leta in 48,46% terjatev je zapadlih dlje kot eno leto.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2012 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 32.235 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
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Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.779.870 EUR in so nižje od
predhodnega leta za 41,97%, zaradi nižjega zneska deponiranih sredstev pri Zakladnici Ministrstva za
finance.
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 2012 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
2012 ter kratkoročne terjatve do zakladniškega podračuna v okviru katerih izkazujemo vloge začasno
razpoložljivih denarnih sredstev (z obrestmi) pri Zakladnici Ministrstva za finance v višini 900.036
EUR, kar je za 2.002.712 EUR manj, kot je bilo deponirano na dan 31.12.2011.
Posamezne članice UP imajo na dan 31.12.2012 pri Zakladnici deponirana sredstva kot sledi:
- UP PEF vloga v višini 500.000 EUR,
- UP FVZ vloga v višini 400.000 EUR,
- vkalkulirane obresti na obe vlogi 36 EUR.
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 6.171.475 EUR.
V okviru internih terjatev in obveznosti so evidentirane tudi terjatve in obveznosti iz naslova internih
posojil in presežkov članic deponiranih na rektoratu kot sledi:
- UP PEF vloga v višini 470.000 EUR deponirano pri Rektoratu UP,
- Interno posojilo UP FHŠ v višini 239.971 EUR,
- Interno posojilo UP IAM v višini 640.428 EUR,
- Interno posojilo UP FM v višini 245.005 EUR,
- Interno posojilo UP ZRS v višini 320.000 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 20.000 EUR. Izkazujeta jih UP IAM in UP FAMNIT na
podlagi Okvirne pogodbe o plačanih storitvah z Banko Koper, UP IAM in UP FAMNIT za vplačilo
ustanoviteljskega kapitala z namenom ustanovitve Fundacije enovita znanost. UP FAMNIT in UP IAM
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 31.12.2012 v višini 430.972 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 2.322.801 EUR in
se je glede na predhodno leto povečala za 1.796.391 EUR oz. za 341,25%. Tako veliko povečanje je
posledica zamika nakazil za projekte EU. Največje postavke se nanašajo na prehodno neprejete
prihodke iz projektov za leto 2012, naročnine za strokovno literaturo in revije in prehodno
nezaračunanih šolnine kot sledi iz tabele:
TABELA 43: AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE NA DAN 31.12.2012

V EUR
Aktivne časovne razmejitve po vrstah
Projekti po pogodbah z EU
Razpisi in projekti iz državnega proračuna iz sredstev EU

Znesek
1.937.620
221.072

Drugi projekti -gospodarstvo

50.630

Projekti in razpisi ARRS

12.769

Projekti in razpisi MIZKŠ

10.821

Šolnine

12.987

Licence, publikacije, naročnine, literatura

25.408
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Znesek

Članarine in zavarovanja

2.895

Drugo

48.599

Skupaj

2.322.801

Zaloge
V bilanci stanja izkazana vrednost zalog v višini 301.350 EUR je višja od vrednosti zalog na
31.12.2011 za 5,97%.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založb članic UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP FM. Vrednost zalog je izkazana po
neposrednih materialnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO metodi in je dokončno.
Prihodki od prodaje zalog in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so fakturirani.
Za nekurantne zaloge je bil v letu 2012 na UP FM oblikovan popravek vrednosti zalog v višini
10.183,12 EUR.
10.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
TABELA 44: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
31.12.2012
I.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

ll.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

III.

31.12.2011

Indeks 12/11

36.968

55.808

66,24

1.392.575

1.405.653

99,07

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

595.391

1.407.546

42,30

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

442.055

582.617

75,87

V.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

64.702

82.088

78,82

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

0

0

0,00

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

1.104

3.811

28,97

VIII.

Pasivne časovne razmejitve

3.236.875

3.006.622

107,66

Skupaj

5.769.670

6.544.146

88,17

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve znašajo 5.769.670 in so 31.12. 2012 nižje za
11,83% glede na leto 2011.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 595.391 EUR in so nižje za 57,70 glede na
preteklo leto. Razlika izhaja iz Rektorata UP zaradi nižjih obveznosti do dobaviteljev iz naslova
investicij.
Glede na zapadlost 74,17% obveznosti še ni zapadlo v plačilo, 22,20% obveznosti je zapadlih do 180
dni, 1,35% obveznosti je zapadlih do enega leta in 2,28% obveznosti je zapadlih dlje kot eno leto.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.392.575 EUR in so v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnega leta nižje za 0,93%. 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 2012 ter obveznosti za službena potovanja, opravljena v letu
2012.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 442.055 EUR 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. Druge
kratkoročne obveznosti so nižje za 24,23% glede na isto obdobje predhodnega leta.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 64.702 EUR.
Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in
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obveznosti na dan 31.12.2012 v višini 6.171.475 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.
Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 3.236.875
EUR in so za 7,66% višje kot v letu 2011. Po vsebini so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani
prihodki, ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine za dodiplomski in podiplomski študij ter na
projekte, katerih stroški še niso nastali.
TABELA 45: PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE NA DAN 31.12.2012
Pasivne časovne razmeijtve po vrstah

Znesek

Programske skupine po pog. z ARRS

36.929

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

372.132

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

140.446

Drugi projeki po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije

7.338
1.126.933

Drugi projekti

140.313

Izredni dodiplomski študij

424.933

Izredni podiplomski študij

266.745

Obštudijska dejavnost študentov
Investicije

68.778
345.901

Vnaprej plačane stanarine, najemnine

35.012

Pedagoško andragoško izobraževanje

18.800

Namenska sredstva od vpisnin

83.536

Drugo: vnaprej vračunani odhodki po pogodbah

85.000

Drugo:

84.079

Skupaj

3.236.875

10.2.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 156.937 EUR in so nižje za
1,22% glede na predhodno leto. Oblikovane so iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov za
štipendijski sklad (neporabljena sredstva prejeta v preteklih letih) in odloženih prihodkov po pogodbah
z gospodarstvom na dolgoročne odložene prihodke.
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 - MIZKŠ, ter
namenska denarna sredstva, prejeta s strani ministrstev in agencij. Osnovna sredstva so financirana
tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic in rektorata UP. Sklad je voden ločeno po namenih in
virih financiranja.
Vrednost sklada na dan 31.12.2012 znaša 35.038.880 EUR in se je zaradi evidentiranja amortizacije
v breme sklada zmanjšala za 1,76% glede na preteklo leto.
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
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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 Turistica Portorož v
višini 1.870.209 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki UP znaša 2.075.159 EUR. Glede na trend zniževanja
proračunskih sredstev za osnovno dejavnost in za investicije je to še edini možni vir za delovanje in
razvoj UP. Evidentiran presežek prihodkov nad odhodki poročevalskega leta znaša 189.197 EUR.
Dosežen je iz naslova šolnin za izredni študij in iz tržne dejavnosti.
Večina presežka prihodkov nad odhodki leta 2012 in predhodnih let ostaja nerazporejena, v kolikor
UO UP ne sprejme posamičnih sklepov o razporeditvi in namenski porabi presežka prihodkov nad
odhodki.
10.2.1.5 Izvenbilančne terjatve in obveznosti
Izvenbilančne terjatve in obveznosti znašajo 8.616.672 EUR. V izvenbilančni evidenci so evidentirane
bančne garancije za investicije, bančne garancije za projekte in terjatve in obveznosti iz tožbenih
zahtevkov.

10.2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje UP v letu 2012 po načelu knjižene realizacije (priloga 4: Izkaz prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov s kazalci).
TABELA 46: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V EUR
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

Prihodki od poslovanja

B

Indeks 12/11

Delež 2012 v %

2012

2011

25.729.963

26.404.091

97,45

99,4

Finančni prihodki

51.324

66.674

76,98

0,2

C

Drugi prihodki

39.556

29.897

132,31

0,1

Č

Preverednotovalni poslovni prihodki

72.151

148.762

48,50

0,3

D

CELOTNI PRIHODKI

25.892.993

26.649.424

97,16

100

II.

ODHODKI

E

Stroški blaga materiala in storitev

6.457.477

7.302.209

88,43

25,1

F

Stroški dela

18.345.949

18.128.687

101,20

71,4

G

Amortizacija

291.863

269.766

108,19

1,1

H

Rezervacije

0

0

0,00

0,0

J

Ostali drugi stroški

484.997

350.222

138,48

1,9

K

Finančni odhodki

3.848

24.097

15,97

0,0

L

Drugi odhodki

20.813

3.379

615,95

0,1

M

Prevrednotovalni poslovni odhodki

98.849

275.792

35,84

0,4

N

CELOTNI ODHODKI

25.703.796

26.354.152

97,53

100

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

189.197

295.272

64,08

P

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

0,00
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Naziv
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
PRESEŽEK PRIHODKOV PO
OBDAVČITVI

2012

2011

Indeks 12/11

0

65.096

0,00

189.197

230.176

82,20
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Delež 2012 v %

TABELA 47: POMEMBNEJŠI KAZALNIKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov

2012

2011

Celotni prihodki na zaposlenega

V EUR

43.016

46.509

Celotni odhodki na zaposlenega

V EUR

42.702

45.993

Stroški dela na zaposlenega

V EUR

30.478

31.638

delež

0,71

0,69

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih

Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 25.729.963 EUR in so v primerjavi z letom 2011 nižji za
674.128 EUR oziroma za 2,55%. Celotni prihodki univerze znašajo 25.892.993 EUR in so nižji za
2,84% od doseženih v letu 2011.
Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2011 nižji za 650.355 EUR oz. za 2,47% in znašajo skupno
25.703.796 EUR.
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 6.457.477 EUR in so za 11,57% nižji od doseženih v letu
2011. Njihov delež znaša 25,1% celotnih odhodkov.
Stroški dela v znesku 18.345.949 EUR so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,20% in
njihov delež v celotnih odhodkih znaša 71,4%.
Število zaposlenih na podlagi opravljenih ur, se je na dan 31.12.2012, glede na preteklo leto, povečalo
za 5,05%, 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 IAM in UP PEF.
Na članicah UP FM in UP FTŠ Turistica se je število zaposlenih zmanjšalo zaradi varčevalnih
ukrepov. Podrobnejša pojasnila so navedena v kadrovskem poglavju tega poročila.
Drugi stroški v višini 484.997 so glede na preteklo leto višji za 38,48%. Povečanje je predvsem na
račun za 104.605 EUR višje izplačanega zneska za štipendije in višjih izplačil finančne pomoči
študentom za udeležbo v programih mobilnosti Erasmus .
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih
sredstev, ki jih beležimo v višini 98.849 EUR, so za 64,16 % nižji v primerjavi z letom 2011. V letu
2011 so bili odhodki višji, ker je bil opravljen notranje revizijski pregled po vseh članicah in na podlagi
revizijskega mnenja so članice uskladile stanje terjatev in oblikovale popravke vrednosti terjatev. Po
posameznih članicah so bili v letu 2012 evidentirani prevrednotovalni odhodki kot sledi:
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TABELA 48: PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

v EUR
Članica
UP REKTORAT

Znesek prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov v letu
2012 v EUR

Znesek prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov v letu
2011 v EUR

Indeks 2011/2011

0

2.482

0,00

UP FHŠ

4.506

23.320

19,32

UP FM

39.349

25.617

153,61

4.232

14.093

30,03

167

279

59,86

33.418

160.179

20,86

UP FVZ

9.082

16.555

54,86

UP ZRS

106

12.678

0,84

UP IAM

0

1.786

0,00

7.989

18.803

42,49

98.849

275.792

35,84

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica

UP ŠD
SKUPAJ

TABELA 49: PREGLED PRESEŽKA PRIHODKOV/ODHODKOV PRED OBDAVČITVIJO PO ČLANICAH

v EUR
Članica

2012

2011

80.072

163.174

UP FHŠ

-233.465

-128.287

UP FM

-312.983

-241.597

UP FAMNIT

339.745

187.092

UP PEF

412.605

248.548

UP FTŠ

-88.386

-198.997

UP FVZ

48.595

213.746

UP ZRS

-96.510

5.029

UP IAM

3.808

3.387

UP ŠD

7.337

43.177

28.379

0

189.197

295.272

UP REKTORAT

UP "FENIKS"
SKUPAJ

V letu 2012 so članice UP FM, UP FHŠ, UP ZRS in UP FTŠ Turistica evidentirale presežek odhodkov
nad prihodki.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 312.983,00 EUR in sicer 297.749 EUR iz naslova
izvajanja javne službe ter 15.234,00 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 založbo zaradi oblikovanje popravka vrednosti za
neidoče zaloge v višini 10.183 EUR.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FTŠ Turistica v višini 88.386 EUR je posledica dejstva, da
kljub uspešnemu obvladovanju stroškov materiala, storitev in ob zmanjšanju stroškov dela,
proračunska sredstva MIZKŠ ne zadostujejo za izvedbo rednih študijskih programov. Slednji so se
v preteklih obdobjih pokrivali iz šolnin za izredni študij. Iz javne službe je bilo doseženega 95.481
EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki
v višini 7.095 EUR.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FHŠ znaša -233.465 EUR in je iz naslova opravljanja
študijske dejavnosti.
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Presežek odhodkov nad prihodki UP ZRS znaša 96.510 EUR in je iz naslova opravljanja
znanstveno raziskovalne dejavnosti. Ustanoviteljska sredstva, ki jih nakazuje MIZKŠ ne
zadostujejo več za kritje fiksnih stroškov delovanja in upravljanja članice, članica tudi nima vira za
kritje celotnih stroškov skupnih nalog UP.
Članice UP PEF, UP FVZ, UP FAMNIT, UP ŠD, UP »Feniks« in rektorat so evidentirale presežek
prihodkov nad odhodki.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP PEF v višini 412.605 EUR je dosežen iz prihodkov po ceniku
iz naslova izvajanja izrednega študija v višini 396.700 EUR in iz obresti in prihodkov od plačanih
odpisanih terjatev v višini 15.905 EUR.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ v višini 48.595 EUR je dosežen iz prihodkov po ceniku
iz naslova izvajanja izrednega študija v višini 44.414 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu 4.182 EUR.
- UP FAMNIT v letu 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 339.745 EUR, od tega
za izvajanje javne službe izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 339.252 EUR in
presežek odhodkov nad prihodki v višini 493 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe se nanaša predvsem na izvajanje
študijske dejavnosti financirane s strani MIZKŠ.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP Rektorat v višini 80.072 EUR je dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja javne službe v višini 66.849 EUR in iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu 13.224 EUR.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD v višini 7.337 EUR je v celoti dosežen iz tržne dejavnosti.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP »Feniks« v višini 28.379 EUR je dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja izrednega študija.
-

Vir nastanka presežka na UP
V letu 2012 beležimo na UP presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 189.197 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki nastaja predvsem iz naslova izvedbe izrednega študija in presežka iz tržne
dejavnosti. Na ravni UP se poznajo učinki varčevalnega programa in ukrepov ZUJF saj bi brez
zmanjšanja stroškov tudi UP kot celota ustvarila presežek odhodkov nad prihodki.
TABELA 50: PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV – JAVNA SLUŽBA

V EUR
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JAVNA SLUŽBA

125.976

MVZT- študijska dejavnost: dodiplomski študij

- 421.496

MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja

- 256.030

MVZT študijska dejavnost: 3. stopnja

-

MVZT- znanstveno-razisk dej.

- 88.753

Drugi proračunski viri

- 49.030

Evropski proračun

4.352

Izredni študij

926.554

Drugo (obresti, izredni prihodki)

10.379

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI

63.222

Skupaj

189.197

TABELA 51: STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012
Prihodki v EUR
Vir sredstev

Odhodki v EUR

Delež v %

Vrednost

Delež v %

Vrednost

Javna služba skupaj

25.244.237

97

25.118.263

98

MIZKŠ

13.452.413

52

14.269.187

56

4.058.429

16

4.067.215

16

321.998

1

329.594

1

66.493

0

66.828

0

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
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Delež v %

Vrednost

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

1.106.479

4

1.105.133

4

Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

4.335.297

17

3.414.270

13

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz pror.
EU

1.651.232

6

1.648.449

6

Drugi viri

251.896

1

217.587

1

Trg

648.757

3

585.534

2

25.892.994

100

25.703.797

100

Skupaj

Prihodki javne službe po bilančnem toku znašajo 25.244.237 EUR, kar predstavlja 97,49%, prihodki
od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 648.757 EUR, kar predstavlja 2,51%.
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki MIZKŠ in obsegajo 52%, sledijo prihodki po ceniku
storitev univerze z 17%, prihodki javnih agencij z 16%, sredstva državnega proračuna iz proračuna EU
in proračuna EU z 10%, sredstva iz drugih virov, drugih ministrstev in proračunov lokalnih skupnosti
pa obsegajo skupaj 2%.
TABELA 52: SESTAVA TRŽNIH PRIHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV JE RAZVIDNA IZ SPODNJE TABELE
Prihodki v EUR
Vir sredstev

Delež v %

Vrednost
Prihodki od intelektualnih storitev

62.759

10

Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja

391.269

60

Drugo (oddajanje sob ŠD v turistični
sezoni in najemnine)

194.729

30

Skupaj

648.757

100

Odhodki javne službe po bilančnem toku znašajo 25.118.263 EUR, kar predstavlja 97,72% celotnih
odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa znašajo 585.534 EUR, kar znaša 2,28%.
Za razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost so članice in
rektorat UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določile sodila.
Na UP so bila v letu 2012 uporabljena naslednja sodila:
‐
število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
‐
delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
‐
število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
‐
število študentov po stopnjah in programih,
‐
izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1% vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.

10. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012

402

10.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
TABELA 53: POVZETEK IZKAZA PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V EUR

Prihodki v
letu 2012

Presežek
Odhodki v prihodkov/
letu 2012
odhodkov

Prihodki v
letu 2011

Presežek
Odhodki v prihodkov/
letu 2011
odhodkov

Prihodki Odhodki Presežek
indeks
indeks
indeks
12/11
12/11
12/11

Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
bilančnega toka

25.892.994 25.703.797

189.197

26.649.424 26.354.152

295.272

97,16

97,53

64,08

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna
služba

25.244.238 25.118.263

125.975

25.902.630 25.621.225

281.405

97,46

98,04

44,77

13.867

86,87

79,89

455,92

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna
dejavnost

648.756

585.534

63.222

746.794

732.927

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 1.1.2012 do 31.12.2012 ustvarili skupno 125.975
EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo, iz tržne dejavnosti pa 63.222 EUR (priloga 5:
Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).
10.2.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije (priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2012).
TABELA 54: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU

V EUR
Št.

Realizacija

Finančni načrt
(rebalans)

Indeks

za leto 2012

v letu 2012

realizacije

Naziv

I

SKUPAJ PRIHODKI

24.927.788

26.863.652

92,79

1

Prihodki za izvajanje javne službe

24.396.205

26.150.687

93,29

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

531.583

712.965

74,56

II.

SKUPAJ ODHODKI

28.015.546

33.835.305

82,80

1

Odhodki za izvajanje javne službe

27.450.720

33.147.202

82,81

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

564.826

688.103

82,08

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-3.087.758

-6.971.653

Presežek prihodkov javne službe

-3.054.515

-6.996.515

-33.243

24.862
0

Presežek prihodkov na trgu
IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)

0

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)

0

X/1

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572)

3.957.263

-3.087.758

-3.014.390
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Za leto 2012 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 3.087.758 EUR. Presežek
odhodkov nastaja iz naslova izvajanja javne službe v višini -3.054.515 EUR, iz tržne dejavnosti pa je
tudi evidentiran presežek odhodkov v višini 33.243 EUR.
Kot je že zapisano so poglavitni razlog za nastanek presežka odhodkov po denarnem toku iz naslova
izvajanja javne službe investicije, saj znaša celoten presežek odhodkov nad prihodki pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju UP 1.965.338 EUR (predvsem prejeta sredstva proračuna RS - MIZKŠ in
EU v letih 2010 in 2011, ki so bila porabljena v 2012).
V letu 2011 je UP dosegla za 7,21 % nižje prihodke od načrtovanih. Večja razlika je pri odhodkih saj
so za 17,20% nižji od načrtovanih. Ravno tako ni bilo realizirano planirano zadolževanje v višini
456.468 EUR. Posledično se tudi bistveno razlikuje dosežen presežek odhodkov nad prihodki od
planiranega presežek, razlika znaša 3.883.895 EUR.
TABELA 55: PREGLED PRESEŽKA PRIHODKOV/ODHODKOV – DENARNI TOK PO ČLANICAH IN REKTORATU UP

v EUR
Članica

2012

2011

-1.855.381

1.354.654

UP FHŠ

-194.014

-2.482

UP FM

-274.630

-73.281

256.696

172.843

UP PEF

61.169

479.378

UP FTŠ

-182.349

145.353

UP FVZ

-6.708

123.268

UP ZRS

-133.396

-151.051

UP IAM

-744.694

-140.782

UP ŠD

-53.793

21.571

39.342

0

-3.087.758

1.929.471

UP REKTORAT

UP FAMNIT

UP "FENIKS"
SKUPAJ

UP Rektorat izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini -1.855.381 EUR predvsem zaradi
časovnega neskladja med prilivi iz proračunskih sredstev MIZKŠ za investicije (leti 2010 in 2011) in
odlivi v letu 2012. Prilivi na rektoratu za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo v letu 2012 so
znašali 119.666 EUR, odlivi pa 1.978.177 EUR, predvsem za kritje investicij v kampusa Sonce in
Livade.
Ostale članice so realizirale presežek prihodkov predvsem iz naslova prihodkov po ceniku od šolnin
na programih izrednega študija in prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe, presežek odhodkov pa iz naslova študijske izvajanja redne študijske dejavnosti. UP ŠD je
realiziral presežek odhodkov v višini 53.793 zaradi plačanih računov za investicijsko vzdrževanje in
opremo kupljeno iz tržnih sredstev leta 2011.
UP ZRS izkazuje primanjkljaj v višini 133.396 EUR iz naslova časovnega neskladja - zamika prilivov iz
sredstev proračuna EU zaradi dolgih postopkov administrativnih kontrol, ter zaradi fiksnih stroškov
delovanja inštituta za katere nimajo razpoložljivega vira.
UP IAM izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 744.694 EUR zaradi zalaganja finančnih
sredstev za projekte financiranih iz proračuna RS in EU, pa tudi zaradi zamika prilivov za že
realizirane aktivnosti, za katere bodo sredstva nakazana v letu 2013.
Članicama UP FM in UP FTŠ Turistica se je že leta 2010 močno zmanjšalo število izrednih študentov,
s tem pa izpad prilivov iz naslova šolnin. Likvidnostne težave ima tudi članica UP FHŠ, zaradi visokih
stroškov izvajanja študijske dejavnosti. Vse navedene članice izvajajo od leta 2010 sanacijske
programe in ukrepe za finančno konsolidacijo.
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Zaradi upada proračunskih sredstev za študijsko dejavnost pa žal izvedeni ukrepi ne zadostujejo in
vse tri članice se redno srečujejo z likvidnostnimi težavami.
Kljub neugodni likvidnostni situaciji pa rektorat uravnava likvidnost na nivoju UP na podlagi Pravilnika
za upravljanje likvidnosti tako, da optimalno plasira presežke denarnih sredstev članic in rektorata,
bodisi kot deponirana sredstva na zakladnici ali pa kot interna posojila članicam.
TABELA 56: STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU ZA LETO 2012 PO VIRIH FINANCIRANJA

Vir

Prihodki

Odhodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Javna služba skupaj

24.396.205

27.450.720

-3.054.515

97,90

98,00

MIZKŠ

13.574.515

15.912.091

-2.337.576

54,50

56,80

4.240.459

4.159.962

80.497

17,00

14,80

231.008

294.746

-63.738

0,90

1,10

76.505

73.187

3.318

0,30

0,20

563.886

858.613

-294.727

2,30

3,10

Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe

3.942.952

3.864.212

78.740

15,80

13,80

Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU

1.421.500

2.016.682

-595.182

5,70

7,20

Drugi viri

345.380

271.227

74.153

1,40

1,00

Trg

531.583

564.826

-33.243

2,10

2,00

24.927.788

28.015.546

-3.087.758

100,00

100,00

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Skupaj

V strukturi ustvarjenega presežka oz. razlike med prihodki in odhodki je razvidno, da je največ
presežka po denarnem toku iz raziskovalne dejavnosti (sredstva so razmejena in prenesena v
naslednje leto), cenika storitev univerze in iz drugih virov (obresti, prispevki za skupne naloge in
štipendijski sklad, drugo).
Glede na strukturo celotnih prihodkov po denarnem toku obsegajo sredstva MIZKŠ 54,50%, sredstva
ARRS in drugih agencij 17,00% in ostala sredstva 28,50, od tega znašajo sredstva pridobljena na trgu
2,10%.
TABELA 57: STRUKTURA TRŽNIH PRIHODKOV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV PO DENARNEM TOKU
Prihodki v EUR
Vir sredstev

Delež

Vrednost
Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija
ZGD)

284.512

53,52

Prihodki od javnega sektorja v
Sloveniji

27.268

5,13

Prihodki od najemnin za poslovne
in druge prostore

44.235

8,32

Prihodki od gospodarskih družb iz
tujine

0

0,00

6.675

1,26

Drugo (nastanitve ŠD)

168.893

31,77

Skupaj

531.583

100,00

Drugi prihodki od projektov
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu na dan 31.12 2012, UP ne izkazuje sprememb višine kapitalskih naložb. UP nima danih
posojil (priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov).
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 UP plačuje le obresti, na glavnico pa še vedno velja
moratorij. Drugih obveznosti do financerjev UP nima (priloga 8: Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov).
10.2.5 ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO
USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU IN POJASNILO K
OBRAZCU
Članice UP in rektorat v letu 2012 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslove prodaje
blaga in storitev na trgu in ne načrtujejo izplačil za leto 2013.
10.2.6 POROČILO POSEBNEGA DELA
Posebni del poročila je pripravljen po denarnem toku. V njem so članice in rektorat UP prikazale
porabo sredstev po virih financiranja in po namenih (priloga 9: Računovodsko poročilo univerze na
primorskem za leto 2012 - Posebni del, priloga 10: Univerzitetna knjižnica, priloga 11: Skrb za
slovenščino (načrt) in priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)).
10.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije
TABELA 58: PREGLED PREJETIH IN PORABLJENIH SREDSTEV PO VIRU SREDSTEV
Vir

Rebalans
FN2012

Indeks
2012/2011

Indeks 2012/reb.
FN

Realizacija 2012

Realizacija 2011

Prihodki

13.574.515

17.742.684

13.626.702

76,51

99,62

Odhodki

15.912.091

17.046.119

17.508.671

93,35

90,88

Razlika

-2.337.576

696.565

-3.881.969

-335,59

60,22

Prihodki

4.340.092

4.536.700

4.548.563

95,67

95,42

Odhodki

4.259.595

4.404.952

4.501.045

96,70

94,64

80.497

131.748

47.518

61,10

169,40

Prihodki

7.013.181

8.768.909

12.645.651

79,98

56,25

Odhodki

7.843.860

7.667.751

11.825.590

102,30

66,33

Razlika

-830.679

1.101.158

820.061

-75,44

-101,29

Prihodki

24.927.788

31.048.293

30.820.916

80,28

81,20

Odhodki

28.015.546

29.118.822

33.835.306

96,21

82,80

Razlika

-3.087.758

1.929.471

-3.014.390

-160,03

102,43

MIZKŠ

ARRS,TIA, JAPTI, JAK

Razlika
DRUGI VIRI

SKUPAJ

Prihodki MIZKŠ so znašali 13.574.515 EUR in so za 23,49% nižji od prejetih prihodkov v letu 2011 in
za 0,38% nižji od planiranih prihodkov. Kot je razvidno iz izkazov posebnega dela prejeta sredstva
MIZKŠ po Uredbi ne zadostujejo za financiranje študijske dejavnosti. Evidentiran presežek odhodkov
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nad prihodki na tem viru znaša 2.337.576 EUR, od tega 1.955.259 EUR za investicije iz naslova
prejetih sredstev v letih 2010 in 2011.
TABELA 59: PREJETA SREDSTVA MIZKŠ V LETIH 2012 IN 2011 Z INDEKSI IN PRIMERJAVA Z REBALANSOM FN 2012

Rebalans FN
2012

Indeks 12 /
rebalans FN12

Namen

2012

2011

Sredstva po Uredbi za študijsko
dejavnost

12.757.186

13.501.865

94,48

12.757.186

100,00

Sredstva za pridobitev mag. in
dok. (stari programi) in 3.stopnjo

4.683

23.940

19,56

29.743

15,74

Sredstva za interesno dejavnost
študentov VŠ

3.627

4.728

76,71

3.627

100,00

Sredstva za nacionalno
pomembne naloge (skrb za
slovenščino)

13.000

21.979

59,15

13.000

100,00

Sredstva za nakup opreme
povezane z izvajanjem
pedagoške dejavnosti

0

80.606

-

0

-

Sredstva za investicije v VŠ

78.177

3.314.283

2,36

67.395

116,00

Sredstva za investicije v ŠD

4.961

9.824

50,50

10.306

48,14

Sredstva po razpisih

76.641

0

-

40.771

187,98

Sredstva za raziskovalno
dejavnost

49.444

136.495

36,22

107.072

46,18

Sredstva za Univerzitetno
knjižnico

38.280

61.000

62,75

38.280

100,00

Sredstva za sofinanciranje ŠD

27.756

55.803

49,74

27.077

102,51

760

766

99,22

760

100,00

Ustanoviteljska sredstva (inštituta
UP ZRS in UP IAM)

520.000

531.395

97,86

531.485

97,84

Skupaj prejeta sredstva MIZKŠ:

13.574.515

17.742.684

76,51

13.626.702

99,62

Sredstva za interesno dejavnost
študentov ŠD

Indeks 12/11

Kot je v zgornji tabeli razvidno je manj sredstev UP prejela za študijsko dejavnost po Uredbi, za
nakup pedagoške opreme, za investicijsko vzdrževanje, za investicije in za Univerzitetno knjižnico.
Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport
UP je po Uredbi prejela od MIZKŠ za redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport
12.757.186 EUR, kar je 5,51% manj kot v letu 2011, ko je prejela 13.501.865 EUR in v skladu z
načrtovanim zneskom v rebalansu FN za leto 2013.
Prejeta sredstva niso zadoščala za kritje odhodkov iz naslova redne študijske dejavnosti, ki so znašali
13.105.576 EUR (vključno z 59.116 EUR za univerzitetni šport), kar je 4,23% manj od realiziranih
odhodkov za študijsko dejavnost v letu 2011. Odhodki za plače so znašali 8.260.667 EUR, za
prispevke na plače 1.315.644 EUR, za druge osebne prejemke 852.339 EUR, za izdatke za blago in
storitve 2.657.165 EUR, od tega so znašali stroški podjemnih pogodb na rednem dodiplomskem
študiju 1.stopnje 279.753 EUR in za izdatke za opremo 19.761 EUR.
V spodnji tabeli je prikazana poraba sredstev po Uredbi za študijsko dejavnost. Za pedagoško
dejavnost je bilo v letu 2012 porabljenih 69, 41% dodeljenih sredstev, kar je primerljivo s predhodnim
letom, ko je bilo porabljenih 2,94% več sredstev.
TABELA 60: STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO DENARNEM TOKU,
VIR MIZKŠ
Namen

2011

2012

Primerjava

10. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012
v EUR
Pedagoška dejavnost

Struktura

v EUR

Struktura

407

2012 / 2011

9.329.324

68,61

9.054.901

69,41

97,06

Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost,
povezana s pedagoško dejavnostjo

530.684

3,90

591.251

4,53

111,41

Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško
dejavnostjo

353.172

2,60

408.252

3,13

115,60

Knjižničarska dejavnost

424.208

3,12

381.069

2,92

89,83

Informacijska dejavnost

467.145

3,44

370.405

2,84

79,29

2.492.703

18,33

2.240.583

17,17

89,89

0

0,00

0

0,00

0,00

13.597.237

100,00

13.046.460

100,00

95,95

Organizacijska in upravna dejavnost
Druga infrastrukturna dejavnost
TSF-Z

Podiplomski študijski programi in tretja stopnja
V skladu z novim načinom financiranja za programe tretje stopnje smo prejeli od MIZKŠ 4.683 EUR in
smo jih namenili kritju administrativnih stroškov v višini 2.911 EUR. V letu 2011 je UP prejela za
programe podiplomske študijske programe 23.940 EUR.
Interesne dejavnosti študentov
V letu 2011 smo s strani MIZKŠ prejeli 3.627 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom, od tega
so študentje porabili za svoje dejavnosti 1.600 EUR. V predhodnem letu je bilo nakazanih 4.728 EUR.
Nacionalno pomembne naloge
Za nacionalno pomembne naloge – skrb za slovenščino je bilo za leto 2012 dodeljenih 13.000 EUR
kar je za 40,85% manj kot v letu 2011, ko je bilo dodeljenih 21.979 EUR. Sorazmerno znižanim
prihodkom so bili nižji tudi stroški.
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Ustanoviteljska sredstva za delovanje obeh inštitutov UP ZRS in UP IAM so znašala 531.395 EUR in
so bila za 2,14% nižja od lanskoletnih. Sredstva ne zadoščajo za kritje fiksnih stroškov upravljanja in
je evidentiran na tem viru presežek odhodkov.
Univerzitetna knjižnica
Za UK UP je bilo prejetih po Uredbi 38.280 EUR za kritje stroškov dela in materialnih stroškov
delovanja knjižnice, kar ni primerljivo z letom 2011, ko je bilo prejetih 44.000 EUR in dodatnih 17.000
EUR za opremo knjižnice.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema
V letu 2012 je UP prejela le 4.961 EUR za investicijsko vzdrževanje študentskih domov, za
investicijsko vzdrževanje pedagoških članic 22.108 EUR in 56.069 EUR za poplačilo obresti
dolgoročnega kredita za investicije. Izdatki za investicije pa so znašali 2.018.636 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki je bil krit s prejetimi sredstvi v letih 2010 in 2011.
Znesek ni primerljiv z letom 2011, ko je UP prejela za investicije 3.404.712 EUR, od tega 240.985
EUR za investicijsko vzdrževanje fakultet in študentskih domov in 80.606 za nakup opreme za
izvajanje študijske dejavnosti.
TABELA 61: PREGLED VARČEVALNIH UKREPOV
Ocena realiziranega učinka v EUR v letu
2012

Ukrep
SKUPAJ učinek vseh varčevalnih ukrepov

1.329.521

Ukrepi po ZUJF:

1.139.402

Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah in znižanje plačne lestvice

344.680

Odprava varovane plače

8.220

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega
obsega dela

28.156

Napredovanje

80.867
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Ocena realiziranega učinka v EUR v letu
2012

Ukrep
Povračila stroškov v zvezi z delom

129.251

Regres za letni dopust

235.015

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi

18.879

Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

113.687

Omejitev študentskega dela

137.270

Izplačane odpravnine ob upokojitvi

-21.579

Prenehanje pogodb o zaposlitvi

64.956

Drugi sprejeti varčevalni in sanacijski ukrepi

190.119

Čiščenje poslovnih prostorov UP

15.307

Tehnično in fizično varovanje UP

15.063

Prekinitev pogodb za intelektualne storitve (UP Famnit)

21.170

Neizvajanje novega magistrskega študijskega programa Matematika s
finančnim inženiringom (UP Famnit)

9.528

Sprememba načina zaposlitve (UP FVZ- iz dop. v AH ali PP)

7.657

Znižanje vrednosti pogodbenega dela (UP FVZ)

35.546

Znižanje mentorske ure (UP FVZ)

8.698

Združevanje izvedbe predmetov (UP FVZ)

1.614

Nižje nabave opreme (UP FVZ)

20.100

Ukrepi po sanacijskem načrtu UP FTŠ (ukinitev pogodb za storitve,
racionalizacija udeležb na konferencah, racionalizacija stroškov za izvedbo
štud. dejavnosti, drugo)

55.436

UP je že pred začetkom veljave ZUJFa sprejela sanacijske programe UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ
Turistica in varčevalne ukrepe na nivoju UP, katerih izvajanje se je začelo že v letu 2010. Tako se
določeni ukrepi, ki jih je uveljavil ZUJF prekrivajo z ukrepi, ki so bili že načrtovani in v realizacije,
predvsem so to omejitve pri sklepanju pogodb in študentsko delo. Na nivoju UP je bilo v letu 2012
realiziranih 1.329.521 EUR prihrankov. Na podlagi določil ZUJFa je bilo realiziranih 1.139.402 EUR
prihrankov. Kot je razvidno iz tabele je bil največji finančni učinek dosežen zaradi znižanja plač in
izplačila nižjega regresa za letni dopust. Poleg ukrepov vezanih na določila ZUJF je UP dosegla še
dodatnih 190.119 EUR prihrankov na podlagi ukrepov varčevalnega programa.
10.2.6.2 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih ministrstev
V letu 2012 je UP prejela 231.008 EUR sredstev iz drugih ministrstev, kar je za 41,13% manj kot v letu
2011, ko je prejela 392.433 EUR.
Pregled prejetih sredstev po ministrstvih:
‐
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
‐
Ministrstvo za zdravje
‐
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
‐
Ministrstvo za šolstvo in šport
‐
Fundacija za financiranje športa
‐
Rs Vrhovno sodišče
‐
Služba vlade RS
‐
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

40.157
46.024
46.881
31.471
5.700
1.000
52.957
6.818

Nakazila občin so znašala 76.505 EUR sredstev kar je za 35,39%% manj kot v letu 2011, ko je bilo
prejetih 118.419 EUR.
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Namenska sredstva je prejela članica UP FM v višini 7.384 EUR za mladinsko raziskovanje in UP
ZRS, ki je prejela od občine Izola 62.721 EUR za sofinanciranje raznih projektov in publikacij in 100
EUR občine Hrpelje za izdajo knjige. Rektorat UP je prejel namenska sredstva za štipendijski sklad v
višini 6.300 in sicer od občine Koper, občine Sežana, občine Piran in občine Ilirska Bistrica.
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10.3 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU
Priloge se nahajajo v Excelovi datoteki »Priloge k računovodskemu poročilu«.
10.3.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami
‐
Priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2012
‐
Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev 2012
‐
Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2012
10.3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del):
‐
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci
‐
Priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
‐
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.
januarja do 31. decembra 2012
‐
Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
‐
Priloga 8: Računovodsko poročilo univerze na primorskem za leto 2012 - Posebni de
10.3.3 Druge priloge
‐
Priloga 9: Univerzitetna knjižnica
‐
Priloga 10: Skrb za slovenščino (načrt)
‐
Priloga 11: Skrb za slovenščino (realizacija)
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11. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
11.1 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

ALI

NEPRIČAKOVANIH

Julija 2012 je UP na podlagi sprejetega rebalansa proračuna RS za leto 2012 sprejela rebalans
letnega programa dela za leto 2012 v katerem se je uskladilo načrtovane aktivnosti s spremembami
finačnega načrta na način uravnoteženja prihodkov in odhodkov poslovanja.
Pri izvajanju Letnega programa dela UP za leto 2012 tako ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih
posledic izvedenih nalog, saj nedoseganje zastavljenih ciljev ni pomenilo nastanka nepričakovanih
posledic pri doseganja zastavljenih ciljev.
V letu 2012 je UP, podobno kot v preteklih letih, realizirala večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, ki so
pomembni za razvoj univerze. Prav tako je tudi v letu 2012 gospodarno poslovala.
UP je v preteklem letu zagotovila tekoče poslovanje svoje dejavnosti tudi na podlagi sprejetih
sanacijskih ukrepov in varčevalnega programa. Težave, ki so se pojavile izhajajo iz naslednjih
razlogov:
- zaradi težkih finančnih in gospodarskih razmer je UP dosegala manj prihodkov na trgu, saj se je
zmanjšalo število projektov vezanih na gospodarstvo,
- zaradi varčevalnih ukrepov in sanacijskih programov so določene članice prilagodile izvedbo
študijskih programov (prilagoditev organiziranih oblik pedagoškega dela, majši obseg ponudbe
izbirnih predmetov, itd.),
- zaradi pomanjkanja prostora, se izobraževalna dejavnost delno izvaja v neprimernih in neustrezno
opremljenih najetih prostorih,
- UP je hitro razvijajoča se univerza s številnimi novimi študijskimi programi prve in druge stopnje, ki
se postopoma pričenjajo izvajati in za katere potrebujemo dodatna sredstva za njihovo izvedbo
(skladno s 57. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov).
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11.2 OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V
LETU 2012
IZOBRAŽEVANLA DEJAVNOST
Na področju izobraževalne dejavnosti je bila v letu 2012 realizirana večina zastavljenih kratkoročnih
ciljev.
Za leto 2012 so članice UP načrtovale razvoj novih sodobnih in inovativnih študijskih programov,
skupno 26 programov (8 dodiplomskih 1. stopnje, 13 magistrskih 2. stopnje ter 5 doktorskih 3.
stopnje). V postopek obravnave na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
je bilo posredovanih 6 programov (3 programi 1. stopnje, 2 programa 2. stopnje in 1 doktorski
program).
Na UP želimo krepiti sodelovanje med članicami tudi pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih
programov, s čimer bi še bolj izrazito izpostavili edinstvenost v ponudbi študijskih programov tako v
slovenskem prostoru kot širše. Načrtovanih je bilo skupno 8 interdisciplinarnih študijskih programov,
vendar sta v postopku akreditacije le dva. Obravnavan in posredovan v postopek nadaljnje obravnave
na NAKVIS je bil študijski program za izpopolnjevanje, pri katerem sodelujeta dve članici UP (UP PEF
in UP FHŠ).
V tem letu so bili na študijskem področju v ospredju postopki podaljšanja akreditacije študijskim
programom, in sicer tistim, ki so bili akreditirani v letu 2005 in 2006. V postopek pridobitve podaljšanja
akreditacije je bilo tako v letu 2012 na NAKVIS posredovanih skupno 15 študijskih programov 1., 2. in
3. stopnje. Članicam UP je bila ob tem dana strokovna podpora pri pripravi vlog za podaljšanje
akreditacije ter izvedeno usklajevanje postopkov med UP in NAKVIS. Za večino študijskih programov
so že bili opravljeni obiski skupin evalvatorjev na članicah (razen na UP FHŠ) ter pridobljena njihova
mnenja . Odločbe Sveta NAKVIS o podaljšanju akreditacij se tako pričakuje v kratkem.
Z uveljavitvijo ZUJF, ki univerzam dopušča, da same spreminjajo obvezne sestavine študijskih
programov, so bili v drugi polovici leta 2012 na organih UP obravnavani predlogi večjih sprememb
programov. Senati članic so z namenom povečanja racionalizacije stroškov izvedbe predlagali večje
(17 študijskim programom) in manjše spremembe (14 študijskim programom).
Z namenom povečanja vpisa študentov v 1. letnike študijskih programov na vseh stopnja študija bo
UP tudi v prihodnje pristopila k intenzivni promociji študijskih programov, sistematični rasti kakovosti
izobraževalnega in raziskovalnega dela ter razvoju novih interdisciplinarnih študijskih programov, ki
bodo deloma ali v celoti izvajani tudi v angleškem jeziku. S študijskimi programi vseh treh stopenj se
želimo približati različnim ciljnim skupinam, zato bomo sodelovali pri promocijski dejavnosti univerze
tudi na mednarodni ravni s pripravo informativnega gradiva z vsebinami v tujem jeziku, s čimer bo UP
prepoznavna tudi za tuje kandidate.
Vseživljenjsko učenje (VŽU) predstavlja izziv razvoja za prihodnja leta. S ciljem razvoja kakovostne
ponudbe VŽU, prenosa dobrih praks med članicami UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim
okoljem, je univerza v letu 2012 vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. Izdala je tudi prvi
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/2013, ki ga bo v prihodnje
razširila z dodatnimi aktivnostmi.
Oblikovan je bil skupen nabor splošnih kompetenc diplomantov na študijskih programih UP, ki se bo v
letu 2013 nadgradil in ločil še po stopnjah študija na UP.
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Skladno z glavnimi cilji in usmeritvami na področju znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela je
UP v letu 2012 izpolnila naslednje naloge in cilje: v letu 2012 je UP objavila in izvedla razpis za
nagrade za znanstveno odličnost za leto 2011 ter razpis za podoktorske pozicije: 6 prejemnikov
podoktorskih pozicij je mlajših raziskovalcev s čimer UP zasleduje cilj aktivne skrbi za raziskovalni
podmladek na UP, izboljšanje materialnih pogojev za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
mlajših raziskovalcev, povečanje kvalitetne in relevantne znanstvene produkcije (znanstveni članki,
znanstvene monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) mlajših raziskovalcev in spodbujanje
mlajših raziskovalcev, da si pridobijo raziskovalne izkušnje znotraj raziskovalnega področja in preko
neposrednih raziskovalnih povezav vzpostavijo sodelovanje s tujimi univerzami.
V letu 2012 so bili izpeljani vsi postopki za izvedbo in realizacijo razpisa Inovativna shema za
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov – generacija 2011. Podatki kažejo, da je bilo v generaciji 2010 (v letu
2011) oddanih 74 vlog, sprejetih v financiranje je bilo 36 študentov, v generaciji 2011 je bilo oddanih
58 vlog, sofinanciranje je prejelo 37 študentov (zaradi odstopa od pogodbe je v letu 2012
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sofinanciranih 33 študentov). Postopki za izvedbo razpisa za generacijo 2012 so bili zaključeni v
januarju 2013, razpis pa je bil objavljen v začetku februarja 2013. Sektor skrbi za administracijo in vse
postopke v zvezi z Inovativno shemo.
V letu 2012 se je UP v sodelovanju z vsemi članicami UP prijavila na Javni razpis MIZKŠ za
vzpostavitev novih kreativnih jeder, vendar z vlogo nismo bili uspešni. Z Univerzo v Mariboru smo
pristopili h konzorciju prijave »Noč raziskovalcev 2013« v 7. OP, rezultati evalvacije še niso znani. V
letu 2012 je Univerza na Primorskem kot vodilni partner v sodelovanju z UP FHŠ začela izvajati
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 z naslovom »LIVING LANDSCAPE«.
UP (Sektor za znanstveno raziskovalno in razvojno delo UP) je prevzel tehnično administriranje dveh
projektov Programa čezmejnega sodelovanja SLO-ITA 2007-2013: »LIVING LANDSCAPE« in
»ENERGYVILLAB«). V letu 2012 je bila pripravljena Strategija za sodelovanje z gospodarstvom do
leta 2020, ki je pred sprejemom na organih UP, trenutno v fazi dopolnitev.
Sektor je v januarju 2012 prevzel tudi skrbništvo in postopke področja priznanj in nagrad. V juliju 2012
je bil sprejet Pravilnik o priznanjih in nagradah UP.
Evalvacija programa UP za področje raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje od leta 20092013) in priprava za sprejetje nove strategije na področju raziskovanja se prestavi v leto 2013, saj se
strategija zaključuje z 2013.
V 2012 so bili na Komisiji za znanstveno raziskovalno in razvojno delo sprejeti novi kazalniki za
merjenje kakovosti in uspešnosti raziskovalnega dela, ki so metodološko ustrezna in poenotena za
vse članice UP (kazalniki bodo podlaga za merjenje uspešnosti v poenoteni obliki za vsa področja
poročanja (sameovalvacije, letne uspešnosti).
V sodelovanju s Centrom za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) so bile naloge usmerjene
predvsem v sodelovanje z gospodarstvom: v nadaljevanje dobrih praks sodelovanja z gospodarstvom.
Tako je UP v decembru 2012 izvedla uspešno srečanje raziskovalcev UP s predstavniki gospodarstva
z naslovom: »Kako do uspešnega projekta s sodelovanjem in interdisciplinarnostjo?«. V juniju je bila
izvedena delavnica na temo Ogljičnega odtisa.
Aktivno sodelovanje v prenovi financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti na nacionalni ravni
(zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja) je bilo deloma neuspešno zaradi
nastale ekonomske situacije in nižanja nacionalnih sredstev za področje znanstveno-raziskovalnega in
razvojnega dela UP. UP se je skladno z navedenim usmerila predvsem v prijave projektov izven
nacionalnega financiranja, kar kažejo tudi podatki (v letu 2012 je bilo 85 prijav na razpise EU s
področja raziskovalne in razvojne dejavnosti).
Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti in raziskovalnih rezultatov Univerze na Primorskem je
zajeta v okviru osnutka Strategije za sodelovanje z gospodarstvom, ki pa bo upoštevana tudi v novi
strategiji na podlagi evalvacije obstoječe.
Sektor je izoblikoval in nadaljeval utečen sistem sprotnega obveščanja o nacionalnih in mednarodnih
raziskovalnih projektih in programih za članice UP ter nadaljevanje ustaljene administrativne podpore
članicam UP.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja je UP v letu 2012 realizirala večino
izmed zastavljenih kratkoročnih prednostnih ciljev. Sklenjenih je bilo 14 novih sporazumov s tujimi
univerzami, izmed katerih je večina evropskih, ena kitajska, ena ameriška in ena avstralska. Glede
sodelovanja v različnih mednarodnih združenjih in mrežah velja izpostaviti, da je bila UP v letu 2012
zaradi finančnih razlogov primorana izstopiti iz posameznih mednarodnih združenj, glede katerih smo
ocenili, da je članarina previsoka v primerjavi s koristjo, ki jo univerzi prinaša članstvo v posameznem
združenju. UP se je v letu 2012 včlanila v združenje ALUm – Adriatic Linked Universities, za članstvo
v katerem ni članarine. Z univerzami članicami ALUm je UP razvila intenzivno sodelovanje.
Na področju mobilnosti, zlasti v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus, smo v letu 2012 dosegli in
presegli zastavljeni cilj povišanja mobilnosti glede števila incoming študentov in incoming ter outgoing
profesorjev. Kljub doseženemu cilju porasta števila incoming študentov, se zavedamo, da je tovrstna
oblika mobilnosti tesno povezana z vprašanjem namestitvenih kapacitet, ki jih je na UP še vedno
premalo. Zato povečanje namestitvenih kapacitet ostaja prioriteta za razvoj UP. Cilj povišanja
mobilnosti ni bil dosežen v kategoriji outgoing študentov in outgoing strokovnih sodelavcev. Zato bo
potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti spodbujanju udeležbe naših študentov in strokovnih
sodelavcev na izmenjavi v tujini.
Število izmenjav študentov med vsemi štirimi slovenskimi univerzami v okviru programa nacionalne
mobilnosti ostaja zelo nizko. V letu 2012 je sicer to obliko mobilnosti načrtovala le ena fakulteta UP, pa
še na slednji študentje niso izkazali interesa. Velja izpostaviti, da Univerza v Ljubljani ne spodbuja
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nacionalne mobilnosti, zlasti ne na doktorskem študiju. Zato bo potrebno v prihodnje zadeve doreči na
ravni Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), predvsem pa nacionalno mobilnost bolj
promovirati. Večina članic UP si je cilj večje promocije zadala tudi za programe mednarodne
mobilnosti.
KAKOVOST
UP ima vzpostavljen sistem kakovosti, saj svojo dejavnost redno spremlja – tako v
Samoevalvacijskem poročilu kot tudi v Letnem poročilu o delu. Vse članice UP že od leta 2005 dalje
redno letno izvajajo samoevalacijo, in sicer na osnovi Pravilnika o evalvaciji UP (ki je bil dopolnjen v
letu 2012).
Na področju kakovosti je bila realiziranih večina ciljev (tako na ravni rektorata kot tudi članic). Na ravni
univerze je bila oblikovana samostojna Služba za kakovost, izvedena je bila Analiza zaposlenosti in
zaposljivosti diplomantov UP (vključena je bila tudi pridružena članica UP), sprejete so bile
spremembe Pravilnika o evalvaciji, ki določa, da članice samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno
dejavnost pripravijo do 15. 12.; na ta način bo možna še hitrejša odprava ugotovljenih pomanjkljivosti.
Prav tako so bili na ravni univerze dopolnjeni kazalniki kakovosti (vhodni podatki (kazalniki) za
ocenjevanje kakovosti), kar bo omogočilo še večjo primerljivost podatkov med članicami. Veliko
pozornost je UP posvečala tudi nadgradnji obstoječega sistema tutorstva (dopolnitve Pravilnika o
tutorskem sistemu na UP; izvedena redna letna usposabljanja za tutorje, okrogla miza na temo
tutorstva za tuje študente), kar bo nadaljevala tudi v letu 2013. S ciljem izboljšanja študentske ankete
je bil dopolnjen tudi anketni vprašalnik za študente, ki predvideva tudi spremljanje obremenitev
študentov skladno z ECTS; vprašalnik se bo začel uporabljati za anketiranje, ki bo izvedeno od
študijskega leta 2012/2013 dalje.
V letu 2012 se je UP aktivno pripravljala na podaljšanje akreditacije UP. Postopek je bil izveden
skladno z ZViS in Merili za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Aktivnosti za pripravo vloge za podaljšanje akreditacije so se pričele v mesecu marcu 2012, julija 2012
je bila vloga poslana na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), avgusta pa
so bile poslane še zahtevane priloge v angleškem jeziku. Obisk skupine strokovnjakov, ki jih je
imenoval svet NAKVIS, je potekal v mesecu decembru. Poročilo skupine strokovnjakov je UP prejela
februarja 2013.
KADROVSKA POLITIKA
Na kadrovskem področju je UP v letu 2012 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi ter sanacijskim
ukrepom za posamezne članice. Zato je realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev upoštevaje tudi
rebalans plana 2012 nižja od planiranih v vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene
v primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov (prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov). Pri
zaposlovanju smo upoštevali določbe 183. člena ZUJF.
Število zaposlenih na UP na dan 31.12.2012 je 723 oseb (604,22 FTE), od tega je:
- visokošolskih učiteljev in sodelavcev 319 oseb (245,40 FTE)
- raziskovalcev 181 oseb (135,63 FTE)
- na spremljajočih delovnih mestih 214 oseb (211,60 FTE) .
Večina drugih zastavljenih nalog je bila realizirana. Določena odstopanja od načrtov so posledica
prevzemanja drugih prioritetnih nalog, ki niso bila predvidena v LPD 2012 ter težavam pri kadrovski
zasedbi. V letu 2012 smo pričeli s pripravo podlag za izvedbo reorganizacije strokovnih služb, vendar
postopki še niso zaključeni.
Delo na projektih, ki trajajo določen čas so razlog za fluktuacijo raziskovalcev, zlasti je fluktuacija
raziskovalcev v letu 2012 posledica varčevalnih ukrepov, ki so pripeljali do manjšega števila razpisov,
znižanja financiranja na projektih financiranih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.
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). V povezavi s
strukturo zaposlenih – velik delež žensk v starostni skupini do 34 let je odsotnost z dela povezana z
odsotnostjo zaradi porodniškega dopusta. Na dan 31.12.2012 je bilo na porodniškem dopustu 25
javnih uslužbenk. Večji delež bolniške odsotnosti je zaradi nege in varstva otrok in manjši del iz drugih
zdravstvenih razlogov.
Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu na dan
31.12.2012 Struktura zaposlenih po izobrazbi nam pokaže, da sta najvišja deleža zaposlenih s sedmo
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in osmo ravnjo izobrazbe. Največ zaposlenih se je nahajalo v starostni skupini od 30 do 39 let, več kot
polovica zaposlenih pa je v starostnih skupinah mlajših od 40 let. Med zaposlenimi prevladujejo
ženske, zlasti v strokovnih službah.
Velik delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev je zaposlenih s krajšim
delovnim časom od polnega. Vzrok je to, da je UP mlada univerza, ki se razvija in šele pridobiva
lasten kader.
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
usposabljanjih in tečajih, predvsem na področju opravljanja dela, informatike, pedagoško
andragoškega usposabljanja. Zaradi omejujočih finančnih sredstev plan izobraževanj, izpopolnjevanj
in usposabljanj ni bil v celoti realiziran.
Zaradi zaostrenih finančne situacije se bo v letu 2013 nadaljevalo usklajevanje kadrovske politike s
potrebami pedagoškega in raziskovalnega procesa. Nove zaposlitve bodo izvedene le v primeru novih
projektov in novih študijskih programov, ki jih ne morejo prevzeti že zaposleni na UP. Nadaljevali se
bodo postopki racionalizacije in reorganizacije dela na spremljajočih delovnih mestih. Ponovno bodo
preverjeni normativi za izvajanje pedagoške dejavnosti in usklajeni s spremembo ZVIS.
INFORMATIZACIJA
Uvedba projekta E-VŠ
Namen eVŠ je spodbujanje doseganja optimalnih rezultatov na področju kakovosti, učinkovitosti in
odzivnosti visokega šolstva.
Informacijski sistem eVŠ skladno s septembra sprejeto novelo Zakona o visokem sestavljajo evidence
visokošolskih zavodov, študijskih programov, študentov in diplomantov, prijavljenih za vpis, prijavljenih
za subvencionirano bivanje študentov, izvajalcev visokošolske dejavnosti in evidenca zasebnih
visokošolskih učiteljev.
V letu 2012 smo na vseh pedagoških članicah UP uspešno nadgradili informacijsko rešitev VIS z
zahtevanimi vmesniki, ki ustrezno ''transformirajo in posredujejo '' podatke v E-VŠ. Varnost postopka
prenosa je zagotovljena preko uporabe spletnih certifikatov.
Vlaganje v ustrezno računalniško opremo (nadgradnja, zamenjava rač. opreme)
V letu 2012 nismo z strani ministrstva pridobili nobenih finančnih sredstev (nakup opreme povezane z
izvajanjem študijske dejavnosti), zamenjava oz. nabava nove računalniške opreme je bila omejena
zgolj na nabavo opreme, ki je izhajala iz finančnih sredstev odobrenih projektov. Posledično smo se
na članicah UP soočali z operativno problematiko zastarelosti IT opreme, kar je v določenih primerih
(npr. na UP FHŠ-ju) onemogočalo pedagoški proces (opremljenost rač. učilnic, kabineti)
Nadaljevanje centralizacije skupnih IT storitev s ciljem racionalizacije stroškov na IT področju
V letu 2012 smo nadaljevali z združevanjem oz. centralizacijo določenih IT storitev v skupno okolje.
Rektorat UP koordinira ključne IT aktivnosti in vzdržuje skupno enovito E-okolje (e-mail, intranet
okolje, skupne mape, arhiv podatkov, ..) za naslednje članice UP :
UP Rektorat, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD, UP FENIKS, UP FVZ , smo v zaključni fazi s prenosom na
UP FTŠ Turistici.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Univerzo na Primorskem, torej vse članice, v zadnjih letih zaznamuje hitra rast študijske kot
raziskovalne dejavnosti, večanje števila študentov zato se srečujejo z vse večjo prostorsko stisko,
pomanjkanjem študentskih ležišč ter virov za financiranje investicijskega vzdrževanja in nakupa nove
opreme. Za objekte v izgradnji ali rekonstrukcij, katerih projektna dokumentacije je že bila izdelana, je
bilo potrebno pristopiti k pripravi določenih racionalizacij, kot npr. izvedbo s cenejšimi materiali,
opustitvijo detajlov, ki služijo zgolj estetskim namenom, in podobno; vse spremembe so še vedno
zagotavljale možnosti izvajanja pedagoške in raziskovalne dejavnosti.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so bili nekateri cilji le delno realizirani predvsem iz
razloga izpada proračunskih sredstev za leto 2012 za investicije in investicijsko vzdrževanje. Prav
zaradi tega dejstva je UP sprejela Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016 (št. 376101/2012 z dne 5.11.2012), ki je bil oblikovan na podlagi načrta razvojnih programov proračuna RS in
možnostih za pridobitev drugih sofinancerskih sredstev.
Zaradi uveljavitve ZUJF-a so članice bile primorane znižati porabo lastnih sredstev pri nakupu opreme
in izvedbi investicijsko vzdrževalnih del.
Pomanjkanje finančnih virov in posledično nezadostno vlaganje v nabavo nove opreme se odraža na
upadanju kakovosti pedagoškega in strokovnega dela zaposlenih oz. pri pridobivanju projektov v
sodelovanju z gospodarstvom. Zaradi vseh navedenih dejstev so nastale zamude v izvajanju GOI del.
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Članice bi tako z ustrezno opremo nemoteno izvajale pedagoško in raziskovalno dejavnost na kar pa v
primeru izpada proračunskih sredstev ni možno izvajati v okviru zastavljenih ciljev.
URESNIČEVANJE CILJEV IN UKREPOV IZ ReNPVŠ11-20
Poročilo o uresničevanje ciljev in ukrepov iz ReNPVŠ11-20 je podrobneje predstavljeno v poglavju
5.4.
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11.3 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA
OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA PRISTOJNEGA MINISTRSTVA IN
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI POSLOVANJA
UP izvaja standarde in merila, ki jih na področju izobraževanja in raziskovanja opredeljuje resorno
ministrstvo. V letu 2012 je zasledovala cilj obvladovanja stroškov dela, blaga in storitev. Navedene
stroške je uspela racionalizirati s sanacijskimi ukrepi in varčevalnim programom.
Na področju izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva se UP sooča z obsegom financiranja,
ki ne zagotavlja ustreznega izvajanja novih študijskih programov, zlasti pa študijskih programov na
podiplomskem študiju. Univerza na Primorskem šele vzpostavlja celoviti strukturo študija na vseh treh
stopnjah in gledano primerjalno ne dosega usterzne primerljivosti in s tem tudi konkurečnosti s
preostalima dvema javnima univerzama.
Na delovanje UP je v letu 2012 močno vplivala težka finančna situacija v državi in v EU. Sredstva po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov so se v letu 2012 zmanjšala za
744.679 EUR, ali za 5,52% glede na predhodno leto.
V letu 2012 resorno ministrstvo ni dodelilo UP nikakršnih sredstev za investicijsko vzdrževanje,
opremo za izvajanje študijske dejavnosti in za investicije.
Poslovanje UP so v letu 2012 dodatno oteževale velike likvidnostne težave, ki so bile posledic zamika
nakazil za projekte EU zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja ustreznosti posredovanih poročil in
zahtevkov. Članice UP FM, UP FHŠ, UP FTŠ in UP ZRS so ustvarile presežek odhodkov nad prihodki
in so prejele za premostitev likvidnostnih težav interna posojila UP v skladu z določili internega
pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP, tako da so kljub finančnim težavam redno
poravnavale obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.
UP kot celota pa je predvsem zaradi varčevalnih ukrepov, sanacijskih programov, določil Zakona za
uravnoteženje javnih financ in prihodkov od šolnin na UP PEF in UP FVZ, dosegla 189.197,00 EUR
presežka prihodkov nad odhodki.
V skladu z Varčevalnim programom UP smo v letu 2012 zagotovili gospodarno ravnanje pri
poslovanju. Racionalizacija upravno-administrativnih služb in drugih nalog, vzpostavljeno delovanje
notranjih kontrol je prispevala k bolj učinkovitemu in preglednejšemu poslovanju.
Na kadrovskem področju je UP v letu 2012 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi ter sanacijskim
ukrepom za posamezne članice. Realizacija načrtovanih novih zaposlitev je nižja od načrtovanih v
vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene v primerih, ko so bili pridobljeni novi
projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena izvedba študijskih programov (prva
izvedba novih študijskih programov in večje število študentov). Število zaposlenih na dan 31.12.2012
se je v primerjavi z letom 2011, programom dela UP 2012 in rebalansom programa dela UP za leto
2012 zmanjšalo na 723 oseb (604,22 FTE), kar predstavlja 3,72 (3,96 FTE) % zmanjšanje vseh
zaposlitev.
V letu 2012 smo na nivoju UP izvedli 16 javnih naročil oz. izborov najugodnejših ponudnikov za
storitve/nakupe, ki jih potrebujemo na vseh članicah in rektoratu. Varčevalni progam izvajamo na UP
že od septembra 2009, tako da smo pri večini nabav/storitev z izborom enotnega dobavitelja/izvajalca
imeli prihranke že od prvih javnih naročil dalje. Varčevalni učinki so pri nekaterih izvedenih javnih
naročilih že takojšnji, pri nekaterih pa se pokažejo z zamikom. Tako smo JN za storitve čiščenja ter JN
pri tehničnem ter fizičnem varovanju izpeljali sredi leta; kljub temu pa smo samo pri teh dveh JN
prihranili več kot 30 tisoč EUR. Še večji prihranki pa bodo v letu 2013.
V letu 2012 smo nadaljevali z združevanjem oz. centralizacijo določenih IT storitev v skupno okolje.
Rektorat UP koordinira ključne IT aktivnosti in vzdržuje skupno enovito E-okolje (e-mail, intranet
okolje, skupne mape, arhiv podatkov, ..) za naslednje članice UP: UP Rektorat, UP FHŠ, UP PEF, UP
ŠD, UP FENIKS, UP FVZ , smo v zaključni fazi s prenosom na UP FTŠ Turistici.
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11.4 OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
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:
- Pravilnik o računovodstvu UP,
- Pravilnik o finančnem poslovanju UP.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila s strani članic in rektorata UP zbrana v celoti in
pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k
Navodilu 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. 12/01 in spletna stran Urada za nadzor proračuna).
Notranji nadzor porabe javnih sredstev obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in
kontrole 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. V letu 2012 pa
smo v skladu z zakonodajo sprejeli tudi Načrt integritete.
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem je postavil podlage za delo notranje
revizijske službe na UP. V letu 2012 je bila izbrana zunanja revizijska hiša, ki je izvršila notranjo
revizijo za članico UP ZRS.
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11.5 POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V letu 2012 ni bil realiziran kratkoročni prednostni cilj Posodobitev raziskovalne infrastrukture zaradi
neizvedenega razpisa ARRS.
Prav tako ni bil realiziran kratkoročni prednostni cilj Izboljšanje postopkov glede vodenja projektov, ki
je predvideval razvoj informacijskega sistema in zaradi nezadostnih finačnih storitev ni bil realiziran.
Razvoj navedene informacijske podpore se prestavi v leto 2013. Načrtovano je imenovanje delovne
skupine, ki bo popisala vse delovne procese vezane na omenjeno področje.
Na področju uvedbe enotnega in transparentnega sistema vrednotenja/ocenjevanja raziskovalnega
dela raziskovalcev na ravni, ki upošteva priporočila Evropske listine za raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev je v pripravi samoevalvacija Akcijskega načrta UP, ki pa
skladno z načrtom aktivnosti ni bila izvedena. Zaradi pomanjkanja finančnih in kadrovskih resursov ter
drugih prioritetnih usmeritev se naloga v dogovoru z Evropsko komisijo prestavi v leto 2013/2014.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Tudi v letu 2012 ni bil realiziran cilj vzpostavitve informacijske podpore za spremljanje mednarodne
mobilnosti in mednarodnih projektov. Na področju spremljanja projektov so razlogi nerealizacije
finančni, na področju spremljanja mednarodne mobilnosti pa so bili izvedeni prvi dogovori v smeri
možnosti uporabe notranjih resursov za oblikovanje takega sistema oziroma informacijske podpore.
To bi pomenilo finančno ugodnejšo rešitev, ki jo je potrebno uskladiti s članicami. Pričakujemo, da
bomo cilj uspeli realizirati v letu 2013.
UP še vedno nima dovolj namestitvenih kapacitet za (tuje) študente, na kar je že večkrat opozorila
pristojne organe.
Zaradi omejitev ZUJF ni bil dosežen cilj okrepitve kadra z dodatno zaposlitvijo za namen prijavljanja
oziroma pridobivanja evropskih projektov in s tem povezan cilj pridobitve in izvajanja enega projekta
na ravni rektorata.
Izpostaviti velja, da je realizacija številnih aktivnosti s ciljem krepitve internacionalizacije otežena
zaradi toge nacionalne visokošolske zakonodaje, zlasti z vidika mobilnosti (izmenjav) in skupnih
študijskih programov, na kar je UP, skupaj z ostalimi članicami Rektorske konference Republike
Slovenije (RK RS), že večkrat opozorila pristojne organe.
KAKOVOST
V letu 2012 ostaja nerealiziranih še nekaj ciljev; tako se bo (tudi zaradi zgoraj navedenih aktivnosti)
priprava Poslovnika kakovosti in Programa razvoja kulture kakovosti prenesla v leto 2013. Prav tako
UP še ni uspela realizirati cilja, ki se nanaša na vzpostavitev enotnega elektronskega sistema za
anketiranje (tako študentov kot tudi zaposlenih). Zaradi navedenega tudi ni bila izvedena anketa o
zadovoljstvu zaposlenih na ravni UP (anketo so sicer izvedle posamezne članice). načrtujemo, da
bomo cilj realizirali že v letu 2013, saj je UP pridobila sredstva Javnega razpisa za vzpostavitev
sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015, v
okviru tega razpisa bo UP izvedla vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale k nadgradnji obstoječega
sistema kakovosti.
URESNIČEVANJE CILJEV IN UKREPOV IZ ReNPVŠ11-20
Poročilo o uresničevanje ciljev in ukrepov iz ReNPVŠ11-20 je podrobneje predstavljeno v poglavju
5.4.
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11.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA
GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN
UREJANJE PROSTORA
Univerza si prizadeva ustvariti pogoje za njen učinkovit razvoj in s tem prispeva k gospodarstvu in
okolju v regiji.
Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja prek Centra za razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom:
Svet zaupnikov UP, ki 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.
V letu 2012 je UP izvajala 52 projektov v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugi uporabniki znanja
(šteti tudi aplikativni projekti (so)financirani s strani ARRS). Sprejete so bile tri inovacije. Pripravljena je
bila Strategija za sodelovanje z gospodarstvom do leta 2020, ki je pred sprejemom na organih UP,
trenutno v fazi dopolnitev. V decembru 2012 je bilo izvedeno uspešno srečanje raziskovalcev UP s
predstavniki gospodarstva z naslovom: »Kako do uspešnega projekta s sodelovanjem in
interdisciplinarnostjo?«. V juniju je bila izvedena delavnica na temo Ogljičnega odtisa. Z Univerzo v
Mariboru smo pristopili h konzorciju prijave »Noč raziskovalcev 2013« v 7. OP, rezultati evalvacije še
niso znani.
Univerza se povezuje z gospodarstvom tudi preko Štipendijskega sklada UP, v okviru katerega je v
študijskem letu 2012/13 39 najboljših študentov prejelo štipendije.
UP aktivno deluje tudi v smeri spodbujanja študentov k razmišljanju o pravočasnem načrtovanju lastne
poklicne poti oziroma kariere, s čimer bodo diplomanti UP po končanem študiju bolj konkurenčni na
trgu dela in zato tudi lažje zaposljivi. V lanskem letu je UP v okviru projekta Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit vstop na trg dela priredila vrsto dogodkov, preko katerih je spodbudila
študente k pridobivanju dodatnih kompetenc že v času študija in k širjenju svoje socialne mreže.
Tovrstna sodelovanja z zunanjimi izvajalci omogočajo UP intenzivnejše sodelovanje s širšim
družbenim okoljem.
Študijske programe posodabljamo v skladu s smernicami in potrebami gospodarstva in širšega okolja.
Zelo pomemben vidik delovanja univerze predstavlja mobilnost in povezovanje z domačimi in tujimi
univerzami. S tovrstnim sodelovanjem želimo v naš prostor pritegniti najboljše tuje in domače študente
ter strokovnjake, hkrati pa našim študentom omogočiti širitev obzorij, medkulturno izkušnjo in
pridobitev kakovostnih znanj. Vse to predstavlja dodano vrednost, ki jo ponuja univerza.

11. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

11.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO,
SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
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12. UNIVERZA V ŠTEVILKAH
Kazalci in podatki za univerzo so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki IZOBRAŽEVANJE«,
Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki RAZISKOVANJE SKUPNA«,
Mednarodno
sodelovanje,
oznaka
»Kazalniki
MEDNARODNA
MOBILNOST«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«,
Knjižnična dejavnost, oznaka »Kazalniki KNJIŽNICA«
Skrb za slovenščino, oznaka »Kazalniki SKRB ZA SLOVENŠČINO«,
Informatizacija, oznaka »Kazalniki INFORMATIKA«,
Kadrovski poročilo 2012, oznaka »Kazalniki KADROVSKA«,
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM«,
Finančno-računovodska dejavnost »PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 2012«.
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13. SEZNAM OKRAJŠAV
ARRS
CEEPUS
CJMK UP
CRP
CRJM
CRPZ
CSG
CŠ UP
EEN
EHEA
EILC
ERA
ERC
EUA
FTE
IBŠ
IDS
IJŠ
IKARUS
ISHDŠ
ISKO
IZŠ
KIN UP
KMMS UP
KONZORCIJ NIT
KOST UP
KP UP
KSSK UP
KŠTZ UP
KŠZ UP
KZRD UP
LLP
LPD
MF
MG
MJU
MKGP
MŠŠ
MOK
MIZKŠ
MVZT
MZZ
NFM
OBV

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CENTER ZA ŠPORT UP
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA DEDIŠCINO SREDOZEMLJA UP ZRS
INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTICNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP
ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
STATUTARNA KOMISIJA UP
KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LETNI PROGRAM DELA
MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MESTNA OBCINA KOPER
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
NORVEŠKI FINANCNI MEHANIZEM
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
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SZ UP
ŠOUP
ŠS UP
UO UP
UIP
UP
UP FGO
UP FAMNIT
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ Turistica
UP PEF
UP IAM
UP ŠD
UP FVZ
UP ZRS
UP UK
UP FENIKS
ZSPDSLS
ZVKD
ZVIS 2006
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REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
SVET ZAUPNIKOV UP
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠTUDENTSKI SVET UP
UPRAVNI ODBOR UP
UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
INŠTITUT ANDREJA MARUŠIČA
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE
ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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